Республикалық «Таным» сыйлығын алу
байқауына қатысуға арналған
өтінім
Үміткердің
толық аты-жөні /
атауы

«Астана қаласының триатлон федерациясы» ҚБ және
«Astana»
әлеуметтік-кәсіпкерлік
корпорациясы,
(@astana_triathlon, @spkastana)

Үміткерді
ұсынушының
ТАӘ

Батпенов Саят Нұрланұлы – Астана қаласының триатлон
федерациясының Бас хатшысы

«Таным»
Азаматтардың пайдасы үшін серіктестік
сыйлығы
номинациясының
атауы
Үміткер
ұйымының
байланыс
ақпараты

+7-7172-57-63-37,
+7-705-294-44-80,
info@triathlonastana.kz, Астана қаласы, Достық көшесі, 3,
каб.39

Сыйлық алу үшін Астана қаласының тұрғындары арасында жалпы күшүміткердің
жігерді спортты, оның ішінде триатлон және жүзуді,
миссиясы
салауатты өмір салтын, дене шынықтыруды танымал
етуге бағыттау. Азаматтарды спортқа тарту және
азаматтарға спортпен шұғылдану үшін қолайлы жағдай
жасау, халықаралық олимпиадалық стандарттағы жоғары
технологиялық спорт алаңында жаттығу мүмкіндігі және
кәсіби жоғары білікті кадрлармен қамтамасыз ету арқылы
белсенді
өмір
салтын
насихаттау.
Азаматтарға
көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыру және
жетілдіру, олардың жайлылығы мен қауіпсіздігін
қамтамасыз ету.
Сыйлыққа
үміткердің нақты
мақсатты тобы

Азаматтардың барлық санаттары, 6 жастан асқан балалар,
жас шектеулігі жоқ ересектер, мүмкіндігі шектеулі
адамдар

Қызметінің
сипаттамасы

2018 жылы 14 шілдеде «Астана» ӘКК »АҚ Астана
триатлон федерациясымен бірлесіп қала тұрғындары мен
қонақтарының жалпы пайдалануы үшін «Барыс-Арена»
көпфункционалды мұз сарайының жүзу бассейнін ашу
жобасын іске қосты. Бұл спорт кешеніндегі бассейн ТМД-

да суды тазартудың жоғары технологиялық жүйесі бар
халықаралық олимпиадалық стандарттарға сәйкес
жабдықталған ең жақсы орындардың бірі. Қаланың
барлық дерлік тұрғындары мен қонақтарына спортпен
шұғылданатын тәжірибелі мамандармен ыңғайлы
жағдайда жүзу мүмкіндігі беріледі. Бассейн сондай-ақ
балалар мен жасөспірімдерге арналған секциялар
өткізуге, жарыстарға және аймақтағы спортты дамытуға
және кеңінен таратуға бағытталған түрлі іс-шараларға да
ашық.
Қызметтің
Қазақстандағы
азаматтық
қоғамды
дамытуға,
мақсатты
топтың, бүкіл
аймақтың,
еліміздің өміріне
қосқан маңызды
әлеуметтік үлесі
Қосымша
ақпарат

«Astana» ӘК»ҰК» АҚ мен Астана қаласының триатлон
федерациясының
ынтымақтастығы
азаматтарға
бұқаралық дене шынықтыру-сауықтыру спортымен
айналысуға қолайлы жағдайлар жасауда, тұрғындарды
спортпен айналысуға тартуда және олардың арасында
салауатты өмір салты мәдениетін қалыптастыруда
маңызды үлес қосады. Қаланың тұрғындары мен
қонақтары үшін білікті қызмет көрсетуші персоналмен,
кәсіби жаттықтырушылармен қамтамасыз етілген жоғары
сыныпты тамаша спорт базасы ұсынылған.

Үміткерге
мінездеме бере
алатын екі
ұйымның атауы
және
байланыс
деректері

«Astana Venue Management» ЖШС, телефон: +7-701-66605-25

Көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыру үшін
бассейндегі қауіпсіздікті қамтамасыз ету, шұғыл
медициналық көмек көрсету, қызметкерлердің кәсіби
және жеке қасиеттерін жақсарту үшін бассейн
қызметкерлерін оқыту үшін белсенді жұмыс жүргізіледі.

«Doctorsport» спорттық медицина орталығы, телефон: +7701-776-38-86

Өтінімді толтыру 2018 жылғы 29 қазан
күні
Үміткерді
Батпенов Саят – Астана қаласының триатлон
ұсынған
федерациясының Бас хатшысы, +7-701-511-12-09.
тұлғаның және /
немесе
ұйымның
деректері және
байланыс

ақпараты
Бейнероликке
сілтеме

https://yadi.sk/i/7V-lUi368luphg

