
   

Nr.BP/___-_____ 

Biedrības „BENEFITLV” valdei 

 

 

______________________________________________ 

(deju studijas „Benefice” pilngadīga dejotāja vārds, uzvārds /  

nepilngadīga dejotāja likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds) 

 

pieteikums 

par uzņemšanu biedrībā „BENEFITLV” 

 

Lūdzu uzņemt mani par biedru biedrībā „BENEFITLV”. 

 

Ziņas par mani: 

 

1. Personas kods: _______________________________________________ 

2. Faktiskā dzīvesvieta: __________________________________________ 

3. Tālruņa nr.: _________________________________________________ 

4. E-pasta adrese: ______________________________________________ 

5. Esmu likumiskais pārstāvis (precizēt, piemēram, māte, tēvs, aizbildnis -  _____________________) 

deju studijas „Benefice” dejotājam (-iem):  

________________________ 

Apliecinu, ka esmu iepazinies ar biedrības „BENEFITLV” statūtiem un tajos paredzētie biedru pienākumi un tiesības 

man ir saprotami. Man ir skaidrs statūtu 5.5.apakšpunktā paredzētais pienākums („Ja biedrs izstājas vai to izslēdz no 

Biedrības, viņam ir pienākums tā lietošanā esošos tērpus nodot valdes priekšsēdētājam nedēļas laikā no statusa 

zaudēšanas”) un es apņemos to ievērot. Biedrība sadarbībā ar SIA “BenefitPro” nodrošina dejotājus ar 

nepieciešamajiem tērpiem un rekvizītiem. 

Piekrītu, ka: 

1) lai nodrošinātu deju studijas „Benefice” darbību, biedrs nodod biedrībai un SIA patapinājumā (bezatlīdzības 

lietošanā) savā īpašumā esošos deju studijas „Benefice” deju tērpus (tērpu detaļas), sākot ar šīs vienošanās 

noslēgšanas dienu, līdz brīdim, kamēr attiecīgie tērpi ir nepieciešami deju studijas „Benefice” koncertdarbībai; 

2) biedrs var saņemt atpakaļ savu tērpu (tērpa detaļu), kad tas vairs netiek izmantots koncertdarbībā, vienojoties ar 

biedrības „BENEFITLV” valdes priekšsēdētāju; 

3) šī vienošanās attiecas uz deju tērpiem, kas biedriem pieder vienošanās noslēgšanas dienā, kā arī uz deju tērpiem, 

kas biedru īpašumā nonāks nākotnē; 

4) šī vienošanās ir spēkā arī gadījumā, ja biedrs izstājas vai tiek izslēgts no biedrības. 

Piekrītu biedrības “BENEFITLV” privātuma politikas dokumentam. 

 

Esmu informēts, ka biedrība „BENEFITLV” apstrādā manus personas datus ar mērķi reģistrēt mani kā biedru un uzturēt 

biedru reģistru. Esmu iepazinies ar iekšējās kārtības noteikumiem un maksāšanas noteikumiem un tajos paredzētie 

pienākumi un tiesības man ir saprotami un es tiem piekrītu. 

 

Piekrītu/Nepiekrītu(vajadzīgo pasvītrot), ka 

___ mans (atzīmē biedrs, kurš ir pilngadīgs deju studijas „Benefice” dejotājs) 

X  mana nepilngadīgā bērna/ aizbilstamā _______________________________________, 

personas kods ______________, kurš dejo deju studijā „Benefice”, attēlojums foto un video materiālos dejas procesā vai 

saistībā ar deju, tiek publicēts studijas ”Benefice” mājas lapā www.benefice.lv, plašsaziņas līdzekļos, sociālajos tīklos kā 

arī, piemēram, uz koncertu afišām un citiem reprezentācijas materiāliem, ar mērķi popularizēt deju un informēt par deju 

studijas „Benefice” sasniegumiem un notikumiem, ņemot vērā Reklāmas likuma 4. un 5.pantā noteiktos ierobežojumus. 

Papildus informāciju var iegūt  rakstot uz benefice.info@gmail.com vai zvanot pa tālr.: +371 277 956 85. 

 

 

 

Jelgavā, 20_____.gada ___.___________ 

 

 

_______________________ 

(paraksts) 

 

mailto:benefice.info@gmail.com

