
Інформація щодо навчально-тренувальних зборів. 
Захід проводиться з метою відновлення діяльності з розвитку танцювального 

спорту та подолання наслідків ситуації з COVID–19. 
Розуміючи, що рівень танцювальної майстерності спортсменів, діяльність 

тренерів, клубів зазнали значних втрат та потребують додаткових зусиль для мотивації, 
розуміючи необхідність заходів для відновлення та сприяння подальшого розвитку 
ВФТС в цілому, розуміючи необхідність підготовки до Чемпіонату України і до 
офіційних міжнародних чемпіонатів в подальшому, пропонуємо Всім спортсменам та 
тренерам долучитись до наших тренувальних зборів. 
 

Маємо намір впродовж 3 днів провести 18 тематичних лекцій зі стандарту (9) 
та латини (9) для дорослих та дитячих груп окремо від 18 спеціалістів зі всієї 
України. У допомогу залучимо наші чудові професійні пари. У поєднанні зі 
щоденними практиками з найкращими парами України, індивідуальними 
заняттями, заняттями із підвищення ЗФП Ви матимете чудову змогу не лише 
відновити рівень танцювальної майстерності, а й мотивувати себе до подальшого 
розвитку.  

Плануємо проведення низки «круглих столів» для довірливого спілкування на 
«зручні» і «незручні» теми між спортсменами, тренерами та суддями, між 
тренерами та керівництвом Федерації для подолання теперішніх труднощів, пошуку 
нових ідей та подальшого розвитку ВФТС.  

У цей складний час нам вдалось добитись отримання спеціального фінансування 
для подолання наслідків ситуації з COVID–19, то ж члени збірної України та кращі 
пари ВФТС у всіх категоріях будуть забезпечені проживанням, харчуванням у 
Олімпійському навчально-спортивному центрі «Конча-Заспа» за рахунок коштів 
Мінмолодьспорту. Також парам будуть компенсовані витрати доїзду (при умові 
правильного оформлення спортсменами звітніх документів). Просимо врахувати, що 
кількість місць обмежена, то ж просимо не зволікати із заявками на проживання, – 
спортсмени поселятимуться у порядку надходження заявок від клубів танцювального 
спорту на офіційну адресу audsf.office@gmail.com   

Розуміючи, що при проведенні такого заходу буде контактувати між собою 
значна кількість осіб із різних регіонів України, дбаючи про здоров’я та безпеку 
спортсменів та тренерів і задля запобігання поширенню COVID-19 обов’язковою 
умовою участі у навчально-тренувальних зборах (і перебування на території) є 
наявність довідки про проходження ПЛР тесту безпосередньо перед зборами (за 72 
години) для тренерів, спортсменів категорій професіонали, дорослі, до 21 року, 
молодь, для спортсменів категорій ювенали та юніори достатньо наявність 
довідки на проходження тесту на IgM. Присутність супроводжуючих осіб є 
обмеженою і можлива лише за наявності ПЛР тесту і додаткової згоди. Наявність 
індивідуальних масок і дезинфікуючих засобів обов'язкова. 
  

Фінансові умови: 
 
• участь у НТЗ з однієї програми (СТ або ЛА)  1500 грн./особи; 
• участь у НТЗ у обидвох програмах (СТ та ЛА)  2000 грн./ особи; 
• вартість індивідуальних занять за розцінками  

тренерів на сайті під час реєстрації (невдовзі); 
• проживання у ОНСЦ «Конча-Заспа»   375 грн./особи/доба; 
• харчування (шведський стіл) 3-разове   320 грн./особи/доба; 
• харчування (шведський стіл) 3-разове з рекомендаціями дієтолога щодо 

калорій, білків, жирів, вуглеводів та ін.  411 грн./особи/доба. 
• можливе самостійне харчування в кафе ОНСЦ «Конча-Заспа». 


