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1 .  ხელშეკრულების  დამდები  მხარეები :  
 
დამქირავებელი  –     
 
  იურ. მისამართი:  

ს/კ.  
საბანკო რეკვიზიტები:  
ბანკი კოდი:  
ანგ #  

გამქირავებელი  – შ .პ .ს .  „რაგბის  განვითარების  ჯგუფი“ წარმოდგენილი მისი გენერალური 
დირექტორი მერაბ აბდუშელიშვილის სახით. 
  მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 39ა 

 ტელ: +995 32 _______________ 
 ფაქსი: +995 _____________________ 
 Email: rugby_group@mail.ru 
 ს/კ: 404909827 
 საბანკო რეკვიზიტები: ს.ს. “ბანკი ქართუ”  
 ბანკის კოდი: CRTUGE22 
 ა/ა #GGE19CR0000000004603608 
 
2.  მხარეები  შეთანხმდნენ  შემდეგზე :  

 
სანამ საქართველოს რაგბის კავშირის მიერ ოფიციალურად გამოცხადდება საქართველოს 
ჩემპიონატების ჩატარების თარიღები და დაინიშნება ამ ასპარეზობებისთვის აუციებელი 
მოსამზადებელი პერიოდი (რისთვისაც აუცილებელი შეიქნება საერთო საშხაპის, გასახდელის, 
სავარჯიშო დარბაზისა და სასადილოს გამოყენება), აღნიშნული კლუბი/გუნდი თავის თავზე იღებს 
ყოველგვარ პასუხისმგებლობას ვარჯიშების განახლებასთან დაკავშირებული COVID-19 ინფექციის 
გავრცელების რისკის გაკონტროლების თაობაზე და, შესაბამისად, ათავისუფლებს შპს “რაგბის 
განვითარების ჯგუფს” ყოველგვარი პასუხისმგებლობისგან შექმნილი სიტუაციის გამო. 

COVID-19 ინფექციის გავრცელების რისკის გაკონტროლების ჭრილში კლუბი/გუნდი ვალდებულია 
დაიცვას როგორც საქართველოს მთავრობის, ასევე სპორტის სამინისტროსა და საქართველოს 
რაგბის კავშირის სამედიცინო სამსახურის მიერ წამოყენებული შემდეგი მოთხოვნები: 

 

 



ვარჯიშამდე :  

1. ჩაატაროს სკრინინგი სავარჯიშო სივრცეში შემავალი ყველა პირისათვის, რაც გულისხმობს: 
• თერმულ სკრინინგს უკონტაქტო თერმომეტრით.  
• სიმპტომების სკრინინგს სრკს სამედიცინო სამსახურის მიერ დაწესებული შაბლონით. 

2. ყველა სავარჯიშო თუ არასავარჯიშო სივრცის შესასვლელში განათავსოს: 
• დეზობარიერი. 
• სანიტაიზერი სადეზინფექციო ხსნარით. 

და უზრუნველყოს მათი შესაბამისი გამოყენაბა სივრცეში ყოველი შესვლა-გამოსვლის შემდეგ. 
3. არ გამოიყენოს საერთო საშხაპე, გასახდელი, სასადილო ან სავარჯიშო დარბაზი. 
4. აწარმოოს სავარჯიშო თუ არასავარჯიშო სივრეცეებში შესული-გამოსული ყველა პირის 

რეგისტრაცია/აღრიცხვა სადაც მითითებული იქნება: 
• სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, ტელეფონი, შესვლა-გასვლის დრო. 

5. ვარჯიშზე დაუშვას მხოლოდ ვარჯიშის განსახორციელებლად  აუცილებელი პირები. 
 

ვარჯიშის  დროს :  

6. ღია სივრცეში შეუძლია განახორციელოს: 
• სრულყოფილი ვარჯიში, რაც გულისხმობს კონტაქტურ ვარჯიშს მოთამაშეთა რაოდენობის 

შეუზღუდავად. 
7. არ გამოიყენოს დახურული სავარჯიშო სივრცეები (სავარჯიშო დარბაზი). 
8. არ დაუშვას წყლის ბოთლების ან სხვა პირადი ნივთების გაცვლა/გაზიარება.  
 

ვარჯიშის  შემდეგ :  

9. უზრუნველყოს:  
• საკუთარ კუთვნილებაში არსებული საერთო გამოყენების სპორტული ინვენტარის (ბურთები, 

ჰანტელები და სხვ.) დეზინფექცია.  
• ყველა სავარჯიშო თუ არასავარჯიშო სივრცის ისეთივე მდგომარეობაში დატოვება, 

როგორშიც თვითონ ჩაიბარა. 
 

ხელშეკრულება ძალაშია ხელისმოწერისთანავე 

 

 შპს  “რაგბის  განვითარების  ჯგუფი”                                            კლუბი/ გუნდი_____________________ 
 გენერალური დირექტორი             

__________________________                                                     ხელმოწერა:   ________________________ 

 მერაბ აბდუშელიშვილი                                              წარმომადგენელი: __________________________ 
                         (სახელი, გვარი) 


