
 

 

 
 
JEDINEČNÁ PRÍLEŽITOSŤ PRE DOBROVOĽNÍKOV 
 
DOBROVOĽNÍCI, MÁTE JEDINEČNÚ PRÍLEŽITOSŤ STAŤ SA SÚČASŤOU EUROPEAN 
CHALLENGE TOUR, PREBIEHA PRIHLASOVANIE DOBROVOĽNÍKOV NA D+D REAL SLOVAKIA 
CHALLENGE 2014!. 
 
V prvej polovici júla 2014 sa bude na území Slovenskej republiky organizovať historicky prvý turnaj 
druhej najväčšej európskej profesionálnej súťaže European Challenge Tour. Organizácia turnaja 
tohto európskeho formátu si vyžaduje úsilie, nadšenie a oduševnenie všetkých, ktorí sa na hladkom 
priebehu podieľajú, a Vy máte teraz jedinečnú možnosť tiež sa aktívne zúčastniť tejto veľkolepej 
akcie ako DOBROVOĽNÍK. 
 
Golfoví dobrovoľníci sú jedným zo základných pilierov každého úspešného golfového šampionátu a 
každý, kto mal v minulosti možnosť ochutnať špičkový golf z tohto pohľadu, iste potvrdí, že aj napriek 
nemalému fyzickému úsiliu alebo rozmarom počasia ide o nezabudnuteľný športový a spoločenský 
zážitok. 
 
Turnaj s názvom D+D REAL SLOVAKIA CHALLENGE sa uskutoční v Penati Golf Resort na Slovensku v 
dňoch 10. 7. až 13.7.2014 (resp. 9.7.2014 PRO-AM turnaj). 
 
 
Pozície pre dobrovoľníkov sú nasledujúce: 
 
Zapisovatelia - Scoring (nutná znalosť AJ)  
• obsluha informačných tabúľ s priebežnými výsledkami  
• zapisovanie a odosielanie aktuálnych výsledkov na statických stanovištiach na ihrisku 
 
Dozor na jamkách/Forecaddies (nutná znalosť pravidiel golfu) 
• usmerňovanie divákov podľa jamkovísk, fervejov a odpalísk 
• dohľad nad dodržovaním golfovej etikety u divákov                                                                                                     
• činnosť forecaddies 
 
 
Všetci dobrovoľníci majú nárok BEZPLATNE na:   
 
• ubytovanie                                                                                                                                               
• každodennú dopravu z miesta ubytovania do Penati Golf Resort a späť  
• teplý obed a pitný režim 
• jednotné oblečenie                                                                                                                                  
• darčekový predmet po skončení turnaja                                                                                                       
• bezplatné parkovanie na vyhradenom parkovisku s označením STAFF pri ihrisku Penati Golf 
Resort                                                                                                                                                                   
• finančnú odmena 500,- Kč/deň alebo v eurách (prepočet podľa aktuálneho kurzu) 
 
 
 
Prednosť majú uchádzači z regiónu a tí, ktorí budú k dispozícii po celú dobu konania turnaja, tzn. od 
štvrtka 10.7. do nedele 13.7.2014, pričom v stredu popoludní bude prebiehať zaškoľovanie, 
vybavenie, zoznamovanie sa s povinnosťami a prostredím. Doba činnosti dobrovoľníkov je spravidla 
od 06.00 hod. do max. 18.00 hod. 



 

 

 
 
 
 
Samostatnou kategóriou dobrovoľníkov sú 
 
Caddies  (nutná znalosť AJ a pravidiel golfu)                                                                                                                                                                     
• iba v prípade požiadavky zo stranu hráčov                                                                                                
• v prípade výberu caddies odmenu vypláca priamo hráč                                                                            
• vybavenie zaisťuje promotér RELMOST                       
                                                                                                                                                                                               
Prihlášky zasielajte na dobrovolnik@centr.cz vo formáte: meno, e-mail, telefón, aktuálna hodnota 
Vášho HCP, preferovaná pozícia a veľkosť oblečenia (S, M, L, XL, XXL,…). 
 
Po prihlásení Vám budú zaslané podrobné organizačné informácie elektronicky najneskôr jeden 
mesiac pred začiatkom turnaja. 
 
Ďalšie informácie Vám poskytne: 
koordinátorka Vilma Knoblochová na adrese dobrovolnik@centr.cz,  
prípadne Tomáš Chvatík na adrese chvatik@centr.cz, tel.: 00 420 731 628 703  
	  
	  
	  


