
ПРАВИЛА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВИКОРИСТАННЯ 

З ДИТЯЧОГО ПОРТУ В ТАУРОН АРЕНІ КРАКІВ  

Організовано оператором - Poland Business Run Foundation на запит міської ради Кракова. 

I. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

1. Дитячий порт  – це безкоштовне місце, присвячене дітям біженців війни з України та їхнім 

батькам/опікунам. Табір знаходиться в TAURON Arena Kraków, вул. Лема 7. 

2. Адміністратором персональних даних учасників та їх батьків/опікунів є Poland Business Run 

Foundation з місцезнаходженням у Кракові (31-137), вул. Siemiradzkiego 17/2, REGON: 

364424465, NIP: 6762507232, внесено до реєстру асоціацій, інших соціальних та професійних 

організацій, фондів та незалежних державних закладів охорони здоров’я Національного 

судового реєстру та до Національного реєстру підприємців за номером KRS00006173. чиї 

реєстраційні справи зберігаються в окружному суді Кракова - Śródmieście в Кракові, XI 

комерційний відділ Національного судового реєстру, тел. 123957811, електронна пошта: 

biuro@polandbusinessrun.pl 

3. Якщо в нормативних актах використовується термін: 

а) «Учасник» - дитина, зокрема віком до 10 років, та батьки/опікун, який є біженцем з України 

(люди, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року); 

b) «Організатор» означає Poland Business Run Foundation; 

c) «TAURON Arena Kraków» означає спортивно-масовий комплекс, розташований за адресою: 

вул. Лема 7 у Кракові. 

d) «Виділені місця для порту » означає чітко позначені місця на рівні B Таурон Арена Краків 

(TAURON ARENA KRAKÓW) ; 

e) «Порт » означає заходи для Учасників, організовані у виділених місцях порту. 

II. ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА 

1. Порт працює в робочі дні (понеділок-п’ятниця) з 8 березня по 3 червня 2022 року з 8.00 до 

16.00. 

2. Порт - протягом кожного дня роботи - може прийняти групу макс. 210 учасників, у тому числі 

макс. 105 дітей і макс. 105 батьків/опікунів, Організатор залишає за собою право зменшити 

кількість учасників або не організувати заняття в певний день. У такій ситуації підписки на 

виключений день будуть належним чином обмежені або не проводитимуться. 

3. Остаточний графік роботи порту буде заздалегідь опублікований на сайті Організатора. 

4. Діти, які перебувають у Порті , будуть поділені на вікові групи: 

• 0-3 роки - 25 місць щодня 

• 4-10 років - 80 місць щодня 

 

 

 



5. Дітям, які проживають у порті, безкоштовно надається: 

• турбота та  нагляд вихователів 

• ігри та розваги 

• спортивні заняття 

• освітня діяльність та інші види діяльності 

• 2-разове харчування, тобто другий сніданок і обід 

• психологічна підтримка 

• зона для сну для дітей молодшого віку 

• медична допомога 

 

6. Батькам/опікунам дітей безкоштовно надається: 

• простір для бесід 

• психологічна підтримка за потреби 

• 1-разове харчування (обід), постійний доступ до гарячих напоїв та закусок 

• медична допомога 

  

III. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКА 

1. Батьки/опікуни, щоб взяти участь у заходах з дитиною в певний день, повинні 

зареєструватися на цей день перебування в порту: 

• через форму заявки: bit.ly/krakow-ua 

• на гарячу лінію +48 146 146 146 PL / UA, працює з понеділка по п'ятницю, 8.00 - 16.00. 

• особисто на стійці реєстрації TAURON Arena Kraków (перед входом № 1) 

2. Записи можна зробити на 7 днів вперед. 

3. Бронювання може бути скасовано або змінено: особисто на рецепції TAURON Arena Kraków, 

по електронній пошті або на гарячій лінії не пізніше ніж за добу до початку занять. 

4. Батьки/опікуни зобов'язані з'явитися до порту з дитиною до 9.00 години. 

5. Учасник може бути попрошений пред'явити документ, що підтверджує в’їзд до Польщі 

пізніше 24.02.2022. 

6. У разі невиконання строків, зазначених у розд. 4, бронювання буде скасовано. 

7. В Порті батько/опікун перебуває з дитиною. По виконанню відповідних домовленностей 

батька/опікуна з координаторем Порту, є можливість тимчасового перебування дитини під 

особистою опікою особ, які виконують опіку в Порті. 

8. Учасник має право відмовитися від участі в заняттях протягом їх тривалості. 



9. На території закладу батьки/опікуни разом зі своїми дітьми повинні дотримуватись Правил, 

що діють на TAURON Arena Krakow. 

10. Учасники повинні виконувати вказівки персоналу, а також обслуговування та охорону 

об'єкта. 

11. Учасники зобов'язані пересуватися по об'єкту відповідно до підготовлених знаків і 

використовувати тільки виділені місця для притулку. 

III. САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ 

1. До порту може бути допущений лише здоровий Учасник, у якого немає симптомів, що 

вказують на інфекцію чи інфекційне захворювання. 

2. Організатор залишає за собою право вимірювати температуру тіла та відмовити у допуску до 

порту Учасника, у якого виявляються симптоми, що свідчать про інфекцію або інфекційне 

захворювання. 

IV. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.Правила діють від 7.03.2022. 

2.Положення складено польською та українською мовами. У разі мовних розбіжностей польська 

версія має перевагу. 

 


