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Казанда Су спорт төрләре буенча 16 нчы ФИНА дөнья чемпионаты вакытында
176 кешедән торган шәһәр волонтерлары төркеме 11 станциядә эшләячәк.Әлеге
станцияләр спорт комплекслары янында һәм мөһим туристик
маршрутларында урнашкан. 22 июльдән 9 августка кадәр Казан халкы һәм
Казан кунаклары спорт объектлары, су мундиале турындагы мәгълүматларны
һәм чемпионатның мәдәни программасын шәһәр волонтерларыннан белә
алачак.
City Volunteers ст анцияләрендә шәһәр волонт ерларыннан кирәкле ярдәмне шәһәрнең 11 нокт асында
– “Казан Арена” ст адионында (Ямашев урамы ягыннан, Чист ай урамы ягыннан, ст адионның юл аша
каршы ягында), Су спорт т өрләре сараенда (Чист ай урамы ягыннан), Сибгат ь Хәким һәм Ф ат ыйх
Әмирхан урамнары киселешендә, “Корст он” кунакханәсендә, “Казань Пассажирская” т имер юл
вокзалында, Бауман урамындагы сәгат ь янында, Казансу яр буенда (Игенчеләр сарае янында), Казан
Кремлендә, Спорт чылар авылында (Мәүлет ов һәм Академик Парин урамнары чат ы һәм Мәүлет ов
урамында, шулай ук Спорт чылар авылына керү урынында) алырга була. Ст анцияләрдә башкала халкы
һәм кунаклар шәһәр карт асын, ярышлар расписаниесен ала алалар, чемпионат ярышларына билет лар
сат ылу урыннары һәм мәдәни программа т урында белә алачаклар. Моннан т ыш палат калар беренче
медицина ярдәме күрсәт ү кирәк-яраклары белән дә җиһазландырылган.
City Volunteers шәһәр волонт ерлары шулай ук чемпионат чорында т еләгән кешеләр өчен Россия
Ф едерациясе җыелма командасын хуплау акциясен дә уздырачаклар – безнең спорт чылар адресына
ат ап т еләкләр язылган ачык хат лар җыячаклар алар. Акция соңында бу ачык хат лар т ант аналы т өст ә
җыелма команда шт абына т апшырылачаклар.
“Шәһәр волонт ерлары” программасы “Спорт проект лары башкарма дирекциясе” КБАО һәм Казан
шәһәренең МББК Мәгариф идарәсе белән берлект ә гамәлгә ашырылганлыгын да билгеләп үт әргә
кирәк. 11 ст анциянең һәркайсында 16 кеше – 1 т им-лидер һәм 15 волонт ер (сменага 5 волонт ер) эшли.
“Шәһәр волонт еры” позициясенә сайлап алынган кандидат лар - башкалада кунакчыл җылы мохит
т удырыр өчен көчләрен һәм вакыт ларын кызганмаган, инглиз т елен т иешле дәрәҗәдә белә т орган,
шулай ук Казан һәм Т ат арст ан т урында мәгълүмат лы югары сыйныф укучылары һәм укыт учылар.
Шәһәр волонт ерлары – “Казан 2015” волонт ерларының дүрт т өренең берсе, аларның вазифаларына
шәһәрдә кунакчыл һәм уңайлы мохит т удыру, Казанның спорт һәм мәдәният объект лары,
Чемпионат чорында т ранспорт логист икасы т урында мәгълүмат бирү, кунакларга спорт ныкы һәм
спорт ныкы булмаган корылмаларны эзләп т абуда ярдәм күрсәт ү, шәһәрнең күренекле урыннары,
корылмалар һәм маршрут лар т урында белешмә бирү керә.
City Volunteers шәһәр волонт ерлар командасына кандидат ларны сайлап алганда рекрут ерлар
аларның эшкә т еләкләрен, сөйләм дәрәҗәсен, шәһәр һәм т өбәк т урындагы белемнәрен, шулай ук
инглиз яки башка т елләрне белү дәрәҗәләрен т икшерделәр.
Су спорт т өрләре буенча 16 нчы Ф ИНА дөнья чемпионат ы оешт ыру комит ет ы мат бугат хезмәт е
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