
 

Jedinečná príležitosť pre dobrovoľníkov 

Dobrovoľníci, máte jedinečnú šancu stať sa súčasťou European Challenge Tour, prebieha 
prihlasovanie dobrovoľníkov na D+D REAL Slovakia Challenge 2015! 

V prvej polovici júla 2015 sa na území Slovenska uskutoční druhý ročník druhej najvyššej európskej 
profesionálnej súťaže European Challenge Tour. Organizácia turnaja tohto európskeho formátu 
vyžaduje úsilie, nadšenie a zapálenie všetkých, ktorí sa na hladkom priebehu podieľajú, a Vy máte 
jedinečnú možnosť aktívne sa zúčastniť tejto veľkolepej akcie ako dobrovoľník. 

Golfoví dobrovoľníci sú jedným zo základných pilierov každého úspešného golfového turnaja a každý, 
kto mal v minulosti možnosť ochutnať špičkový golf z tohto pohľadu iste potvrdí, že napriek 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 Resorte  9. 7. až 12. 7. 
2015 (resp. 8. 7. 2015 PRO-AM turnaj). 

Pozície dobrovoľníkov sú nasledujúce: 

Zapisovatelia – Scoring (potrebná znalosť  AJ) 

• obsluha informačných tabúľ s priebežnými výsledkami 
• zapisovanie a posielanie aktuálnych výsledkov na statických stanoviskách na ihrisku 

Dozor na jamkách / Forecaddies (nutná znalosť pravidiel golfu) 

• usmerňovanie divákov okolo greenov, fervejí a odpalísk 
• dohľad nad dodržiavaním  golfovej etikety u divákov 
• činnost  forecaddies 

Všetci dobrovoľníci mají nárok ZDARMA na:  

• ubytovanie 
• každodennú dopravu z miesta ubytovania do Penati Golf Resort a späť 
• raňajky, obed, večeru a pitný režim 
• polokošeľu s logom turnaja 
• šiltovku s logom turnaja 
• parkovanie zdarma na vyhradenom parkovisku STAFF pri ihrisku Penati Golf Resort 
• jedno hracie fee v Penati Golf Resort, ktoré bude možné využiť kedykoľvek v roku 2015 

Preferovaní budú uchádzači z regiónu a tí, ktorí budú k dispozícii po celú dobu turnaja, tzn. od štvrtka 
9. 7. do nedele 12. 7. 2014, pričom v stredu popoludní probehne zaškolenie, vybavenie, oboznámenie 
sa s povinnosťami a prostredím. Doba činnosti dobrovoľníkov je spravidla od 07:00 hod. do max. 
18:00 hod, záleží na pozícii. 

Samostatnou kategóriou  dobrovoľníkov sú 

Caddies    (nutná znalosť AJ a pravidiel golfu) 

• len v prípade požiadavky zo strany hráčov 



 

Prihlášky zasielajte na adresu dobrovolnik@centr.cz, v prihláške uveďte meno, priezvisko, email, 
telefónne číslo, preferovanú pozíciu, aktuálnu výšku Vašeho HCP, veľkosť trička (S, M, L, XL, XXL), 
znalosť anglického jazyka a dni, kedy ste k dispozícii na turnaji (štvrtok až nedeľa). 

Po Vašom prihlásení Vám podrobné informácie budú zaslané elektronicky cca 14 dní pred turnajom. 

Pre ďalšie informácie využite nasledovné kontakty: 

- Vilma Knoblochová, koordinátor – asistent dobrovoľníkov, prihlášky  na 
dobrovolnik@centr.cz, telefón: tel: +420 731 425 644 

- Tomáš Chvatík, vedenie organizácie dobrovoľníkov,  chvatik@centr.cz , telefón: +420 731 
628 703 

- Richard Hrabčák, chief marshall, dobrovolnik@outlook.com , tel. +421 905 108 721 
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