
Додаток 2  

до листа від 02.02.2018 №32 

 

Інформація про умови розміщення та організацію харчування учасників                     

Кубку України (відкритого Кубку Полтавської області) серед юнаків                                     

з пішохідного туризму в закритих приміщеннях 

Розміщення учасників змагань планується в гуртожитках (кількість місць 

обмежена), навчальних класах ДНЗ «Решетилівський професійний аграрний ліцей 

імені І.Г. Боровенського» та спортивній залі Решетилівської гімназії. Необхідне 

спорядження для організації ночівлі (каремати, спальні мішки) командне.               

Вартість проживання одного учасника за одну ніч становить 10 грн., за 

необхідності звітні документи видаються. 

Харчування учасників буде організовано централізовано на базі їдальні ДНЗ 

«Решетилівський професійний аграрний ліцей імені І.Г. Боровенського». Орієнтовна 

вартість триразового харчування становить 80-90 грн. на особу, за необхідності 

звітні документи видаються (форму звітних документів необхідно попередньо 

узгодити у Кульбаки Н.І. – відповідальної за харчування учасників та суддів). 

Самостійне приготування їжі командами в приміщеннях і гуртожитках 

навчального закладу заборонено. Користування власними електричними чайниками 

можливе за попередньою домовленістю з комендантами гуртожитків тільки у 

відведених ними місцях. 

Просимо до 15 лютого 2018 року, одночасно з підтвердженням про участь у 

Кубку України (відкритого Кубку Полтавської області) серед юнаків з пішохідного 

туризму в закритих приміщеннях, надіслати на електронну адресу Полтавського 

обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді 

poltavatourcenter@gmail.com «Інформацію про харчування команд» (за наведеним 

нижче зразком): 

Інформація  

про харчування команди, дату та час прибуття та від’їзду з Полтави 

(Решетилівки)  _______________________________________________ 

     вказати область, місто (район) команди - учасниці  

під час проведення Кубку України (відкритого Кубку Полтавської 

області) серед юнаків з пішохідного туризму в закритих приміщеннях в їдальні  

ДНЗ «Решетилівський професійний аграрний ліцей імені 

І.Г. Боровенського» 
1 березня (четвер) 2 березня (п’ятниця) 3 березня (субота) 4 березня 

(неділя) 

Обід 

(вказати 

кількість) 

Вечеря 

(вказати 

кількість) 

Сніданок 

(вказати 

кількість) 

Обід 

(вказати 

кількість) 

Вечеря 

(вказати 

кількість) 

Сніданок 

(вказати 

кількість) 

Обід 

(вказати 

кількість) 

Вечеря 

(вказати 

кількість) 

Сніданок 

(вказати 

кількість) 

         

Наприклад – Прибуття в Полтаву 01.03. о 06.35 на 

Південний вокзал 

Від’їзд – з Полтави 03.03 о 23.34 з Південного 

вокзалу 

 Представник (тренер) команди – Криворучко Анатолій Вікторович, 

мобільний телефон     

  

mailto:poltavatourcenter@gmail.com


   

 

 

Усі учасники змагань в обов’язковому порядку повинні бути забезпечені 

спортивним змінним взуттям (не з чорною гумовою підошвою!), оскільки підлога 

спортивної зали нового спорткомплексу комплексу ДНЗ аграрного ліцею 

виготовлена з натуральних порід дерев і вкрита лаковим покриттям, тому 

невідповідне взуття залишає на ній чорні смуги які потім практично не видаляються. 

 

За довідками звертатися за телефонами: 

Криворучко Анатолій Вікторович методист ПОЦТКУМ, головний суддя 

змагань – (068) 7369667, (095) 1843689. 

Безверхий Олександр Анатолійович завідувач відділу ПОЦТКУМ, заступник 

головного судді з організаційних питань – (096) 7927641. 

Ярошенко Юлія Олександрівна методист ПОЦТКУМ, відповідальна за роботу 

сайту ПОЦТКУМ та інформації на форумі по обговоренню Кубку – (066) 9079767. 

Кульбака Ніна Іванівна – заступник директора з адміністративно 

господарської роботи, відповідальна за харчування учасників – (050) 3044874, (098) 

5459284. 


