Klases piedzīvojumu diena 2021

SKOLĒNIEM
Skolām, sporta skolām, interešu pulciņiem...
Aktīvi, izklaidējoši, izzinoši, saliedējoši...
Klases piedzīvojumu diena – pārgājiens dabā ar aizraujošu maršrutu un uzdevumiem.
Lieliska iespēja labāk iepazīt vienam otru, uzzināt ko jaunu par norises vietu, lieliski
pavadīt dienu. Iespēja piedalīties vienas skolas vairākām klasēm

Dienas programma
9:00 vai 10:00 Dalībnieku ierašanās Siguldas stacijā ar vilcienu (Rīga – Sigulda 7:55 - 9:04) vai Kaķīškalna augšā
ar autobusu
9:15 Ievaddaļa
 Dalībnieku sagaidīšana. Iepazīšanās ar dalībnekiem. Pasākuma mērķis un dienas kārtība
 Dalījums komandās. Īsas komandu prezentācijas
9:45 Aktīvā daļa
 Komandas saņem info, apvidus karti, maršrutu, uzdevumus, var būt veicama kāda misija
 Komandas veic maršrutu trenera pavadībā
 Komandas saņem noteiktu punktu skaitu par uzdevumu izpildi, kur attiecīgos uzdevumos svarīga
precizitāte, ātrums, prāta asums, izdoma un tml.
 Atkarībā no vecuma - atbilstošas grūtības pakāpes uzdevumi
 Pārgājiena laikā skolēni iegūst izpratni par sadarbību, uzticēšanos, info apmaiņu, plānošanas nozīmi
 Vidus daļā silta sātīga pusdienu zupa
14:00 vai 15:00 Noslēgums. Sacensības rezultāti. Apbalvošana. Atgriezeniskā saite no treneriem

Maršruts Sigulda - Krimulda
 Ja ierodas ar vilcienu: Siguldas stacija – Kaķīškalns – Velnala – Krimulda – (Gūtmaņala) – Gaujas tilts –
Sigulda (12km). Variants – no Krimuldas ar gaisa tramvaju uz Siguldu – par papildu samaksu
 Ja ierodas ar autobusu: Kaķīškalns – Velnala - Krimulda - Gūtmaņala - Senleja (7km) - Sigulda (9km)

Izmaksas
 EUR 15.00* / dalībniekam. *Ja rēķinu apmaksā skolēns, tad tā ir gala summa, kurā iekļauts PVN 21%. Ja
rēķinu apmaksā kāds klasei draudzīgs uzņēmums, atbalstot vai sponsorējot pasākuma norisi, tad cena ir
summa + PVN 21%;
 Iekļauts: pasākuma vadība, maršruta izstrāde, pavadošie treneri, uzdevumu aprīkojums, silta un sātīga
zupa, balva uzvarētājkomandai;
 Dalībnieki paši parūpējas par nokļūšanu Siguldā

Svarīgi
 Apģērbties ērti, atbilstoši gadalaikam un laika apstākļiem! Nodrošināties ar ūdeni vai siltu tēju, ja
nepieciešams, ar saules aizsargkrēmu, cepuri uc. personīgās nepieciešamības lietām! Arī maizītēm un
tml.!
 Ievērot vispārējās pieklājības normas, fair play principus!

Atsauksmes
‘’Milzīgs paldies par jūsu darbu. Es tiešām esmu ļoti apmierināta ar pavadīto dienu jūsu sabiedrībā. Visas
aktivitātes lieliski der, lai saliedētu kolektīvu, lai mācītos strādāt komandā, lai pārvarētu sevi un uzticētos
komandas biedram, kas mums tiešām ir jāmācās! Šāda veida pasākumus droši var atkārtot ik pa laikam. Mums ļoti
patika! Paldies!’’ Ērika, Rīgas Zolitūdes ģimn. skolotāja
‘’Pati aizraujošākā un interesantākā ekskursija manā mūžā!’’. ‘’Bija iesaistīts katrs no mums. Mēs iepazinām cits
citu labāk, jo nācās kontaktēties katram ar katru’’. ‘’Uzdevumi bija interesanti un pārdomāti’’ Aija, Sofija, Kārlis...

Piesakieties
+371 29277537 | klasesekskursija@divizaki.lv
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