Су спорт т өрләре буенча 16 нчы
Ф ИНА дөнья чемпионат ы
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Су спорт төрләре буенча 16 нчы ФИНА дөнья чемпионаты башланырга ике көн
кала Казанга 927 спортчы һәм берничә йөз кунак килде. ДЧ-2015тә
катнашучыларның 95%ы һава транспортында киләчәк. Иң беренчеләрдән
булып Казанда аларны аэропорт волонтерлары каршы ала. Волонтерлар
алдында җаваплы бурыч тора – кунакларда шәһәр турында матур хисләр уяту
һәм кирәкле ярдәм күрсәтү.
Аэропорт т а “Килү һәм кит ү” эшчәнлек юнәлешендә 56 волонт ер, шулай ук т аможня һәм чик буе
процедураларын көйләүчеләр, т ранспорт координат орлары булып т оручы волонт ерлар эшли.
Волонт ерлар нәрсә белән шөгыльләнәләр һәм аларны ничек сайлап алганнар? Бу хакт а “Казан”
Халыкара аэропорт ындагы волонт ерлар белән эшләү менеджеры Энҗе Ягъфәрова сөйләде.
“Иң беренче чират т а аэропорт волонт ерлары илт ифат лы һәм кунакчыл ат мосфера т удыралар, чөнки
спорт чылар һәм кунаклар иң беренче нәкъ менә аларны күрә. Ирекле булышчылар барлык
кат нашучыларны елмаеп сәламлиләр һәм багаж алырга ярдәм ит әләр. Аңлашылмаучанлык килеп
чыкса, багажны т изрәк алу өчен кирәкле документ лар т ут ырырга булышалар, т әрҗемә хезмәт е
күрсәт әләр. Волонт ерлар һава т ранспорт ы белән килүчеләр т урында мәгълүмат ны операт ив
рәвешт ә алалар – кем кайсы илдән килгән, алар ничә кеше - һәм бу мәгълүмат ны менеджерларга
т апшыралар. Халыкара рейслар булса, волонт ерлар т аможня т икшерүен үт әргә, документ лар
т ут ырырга булышалар, кирәк булса, т әрҗемә хезмәт е күрсәт әләр. Аннары делегацияләрне һәм
кунакларны кирәкле мәгълүмат алу өчен т еркәлү урынына илт әләр. Соңыннан менеджерлар махсус
т ранспорт т а Д Ч-2015т ә кат нашучыларны т ору урыннарына озат алар. Сайлап алу вакыт ында
аэропорт волонт ерларының ким дигәндә бер чит т ел белүләре мөһим иде. Шулай ук аларның барысы
да аралашучан, ст ресска чыдамлы булырга т иеш. Эш сәгат е өч сменага бүленгән – ирт әнге (8.00дән
15.00гә кадәр), көндезге (15.00дән 23.00гә кадәр) һәм т өнге (23.00дән 8.00гә кадәр). Т өнлә эш аеруча
күп була, чөнки күпчелек халыкара рейслар шул вакыт т а килә”, - дип сөйләде Энҗе Ягъфәрова.
Аэропорт волонт ерлары – ачык, позит ив егет -кызлар. Күбесе кече курс ст удент лары булганлыкт ан,
аларга Су спорт т өрләре буенча 16 нчы Ф ИНА дөнья чемпионат ы бәйрәм генә т үгел, ә үзләренең чит
т ел буенча белемнәрен, аралашу күнекмәләрен чарлау һәм командада үзара дус эшләү т әҗрибәсе
алу мөмкинлеге дә.
“Мин үз шәһәремә шундый масшт аблы чараны оешт ыруда булыша алуыма бик шат мын. Мин
т әрҗемәче булырга укыйм. Әлеге эшт ә т ел буенча т әҗрибә т уплау белән бергә лидерлык
сыйфат ыңны да арт т ырасың. Чөнки һәрберебезнең иңендә зур җаваплылык. Мин спорт чыларга һәм
кунакларга Казан, аның кызыклы урыннары т урында сөйләргә т ырышам”, - дип үз хисләре белән
урт аклашт ы волонт ер Регина Раянова.
“Бу минем беренче волонт ерлык т әҗрибәм. Биредә үзеңне т улысы белән ачарга, яңа вазыйфада
сынап карарга, кешеләргә булышырга һәм инглиз т еле буенча белемнәрне ныгыт ырга мөмкин. Минем
сменамда бер Польша делегат ы үз багажын югалт т ы. Ул русча яхшы сөйләшкәнгә күрә, арт ык
кыенлыклар т умады. Мин аңа кирәкле документ лар т ут ырырга һәм т из арада әйберләрен т абарга
булышт ым. Безнең менеджерлар, т им-лидерлар һәм аэропорт хезмәт кәрләре бик ягымлы,
командабыз да бик яхшы”, - дип сөйләде волонт ер Регина Сәит ова.
Аэропорт т а волонт ерлар 17 август ка кадәр эшләячәк.
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