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Положення про можливість 

цілодобового користування ігровою дитячою кімнатою «Дитяча гавань» для українських 
дітей, які проживають у Гданську, в рамках програми ЮНІСЕФ у Гданську 

§ 1. 
Загальна інформація 

1. Ми пропонуємо безкоштовну ігрову дитячу кімнату на території Polsat Plus Arena Gdańsk, 
вул. Поколєнь Лєхіі Гданськ 1, 80-560 Гданськ, для 50 дітей, які приїхали з України до 
Гданська після 24 лютого 2022 року та зараз проживають у Гданську.  

2. Метою створення ігрової дитячої кімнати є забезпечення умов для безпечного та 
привабливого проведення часу протягом дня для українських дітей віком від 3 до 5 років, які 
не охоплені дошкільною освітою, сприяючи їх розвитку й адаптації до нових умов життя. 
Непрямою метою є також надання можливості батькам дітей, особливо матерям, зайнятися 
професійною, громадською та іншою діяльністю, щоб організувати нове життя в Гданську.  

3. «Дитяча гавань» діє з 1 березня 2023 року по 31 серпня 2023 року. 
4. «Дитячий простір» організовано в приміщеннях, що примикають до громадського дитячого 

садка «Бурштиновий компас», який працює на території стадіону Polsat Plus Arena Gdańsk. 
5. Проєкт реалізується Фондом «Освіта для майбутнього», вул. Міцкевича 24, оф. 3 B, 60-836 

Познань. Фонд діє на основі договору з оператором, тобто Гданським фондом у рамках 
програми ЮНІСЕФ у Гданську. 

 
§ 2. 

Правила користування «Дитячою гаванню» 
1. Умовою користування «Дитячою гаванню» є: 

a) вік 3-5 років  
b) прибуття з України до Гданська після 24 лютого 2022 року 
c) проживання у Гданську в даний момент, 
d) подання форми заявки та заяви на адресу projekty@fundacjaedukacja.pl або особисто в 

секретаріаті за адресою Polsat Plus Arena Gdańsk, вул. Поколєнь Лєхіі Гданськ 1, 80-560 
Гданськ 

2. Реєстрація починається 13 лютого 2023 року. 
3. Команда проєкту приймає рішення про прийняття дитини після перевірки заявки. Після 

цього батьків/законних опікунів буде запрошено підписати документацію про участь. 
4. У разі реєстрації дитини з інвалідністю команда проєкту має право відмовити в прийомі до 

«Дитячої гавані» у зв’язку з відсутністю відповідних кадрів. 
5. Якщо ліміт місць вичерпано, дитина зараховується до резерву. Якщо є можливість 

приєднатися до групи, батьки/опікуни будуть проінформовані про таку можливість. 
 

§ 3. 
Обсяг підтримки «Дитячої гавані» 

1. Ігрова дитяча зала «Дитяча гавань» працюватиме щодня, в робочі дні, з понеділка по 
п’ятницю з 7:00 до 17:00.  

2. Буде сформовано дві дитячі групи з максимальною кількістю 25 дітей у кожній групі. 
3. Діти забезпечуються харчуванням впродовж дня: сніданком, обідом, вечерею. 
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4. Пропозиція щодо догляду включає наступне: 
a) опіка, 
b) організація ігор, розваг і занять, адаптованих до віку дітей, 
c) організація ігор та занять на свіжому повітрі (на дитячому майданчику дитячого садка 

«Бурштиновий компас»), 
d) організація організованих поїздок або атракціонів в ігровій кімнаті,  
e) забезпечення харчування впродовж дня, 
f) забезпечення догляду опікунами українською мовою, 
g) забезпечення умов, адаптованих до потреб дітей, включаючи забезпечення іграшок, 

засобів навчання, витратних матеріалів для ігор та занять, 
h) організація необхідного для кожної дитини, 

5. Перебування в «Дитячій гавані» безкоштовне. 
 

§ 4. 
Права та обов'язки учасників 

1. Батьки/опікуни зобов’язані кожного разу повідомляти персонал «Дитячої гавані» про 
заплановану відсутність дитини у зв’язку із замовленням харчування. 

2. До участі в «Дитячій гавані» може бути допущений тільки здоровий Учасник без симптомів, 
що вказують на інфекцію чи інфекційне захворювання.  

3. Організатор залишає за собою право виміряти температуру тіла та відмовити в допуску до 
до Гавані Учасника, який має симптоми, що вказують на інфекцію чи інфекційне 
захворювання. 

4. Про відмову дитини від участі в утриманні батьки / законні представники зобов’язані 
повідомити письмово. 

5. Організатор «Дитячої гавані» залишає за собою право виключити дитину зі списку 
учасників у разі порушення цього Положення та правил соціального співжиття. 

§ 5. 
Кінцеві положення 

1. Положення набирає чинності з дня його оголошення та оприлюднення на веб-сторінці 
https://fundacjaedukacja.pl/komunikaty  і діє до 31 серпня 2023 року. 

2. Організатор залишає за собою право змінювати Положення. 
3. У питаннях, не врегульованих цим положенням, після 1 березня 2023 року застосовуються 

положення організаційної документації «Дитячої гавані». 
4. Питання, не врегульовані цим положенням та вищезазначеною документацією, 

розглядаються Організатором – Фондом «Освіта для майбутнього». 
5. Батьки/законні опікуни письмово підтверджують ознайомлення з Положенням в ході 

подання заявки на участь у проєкті. 
6. Положення доступне за адресою https://fundacjaedukacja.pl/komunikaty . 
7. Положення складено польською та українською мовами. У разі мовних розбіжностей 

перевагу матиме польська версія. 
8. Будь-які запитання щодо проєкту надсилайте на електронну адресу: 

projekty@fundacjaedukacja.pl . 
     
Додатки: 

1. Форма заявки 
2. Заява 
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