
	
	

																																																																																																								 	

Dobrovoľníci	pre	Majstrovstvá	Európy	Amatérok	2018.	
Slovensko	 počas	 predchádzajúcich	 rokov	 dokázalo	 zorganizovať	 niekoľko	 špičkových	 podujatí	
profesionálov	 a	 amatérov	 a	 tejto	 tradícii	 pokračuje	 aj	 v	 roku	 2018.	 Po	 úspešných	 podujatiach	
European	 Challenge	 Tour	 a	 European	 Golf	 Association	 (Majstrovstvá	 Európy	 mužov	 aj	 Mid-Age)	
privítame	v	Penati	Golf	Resorte	na	ihrisku	Heritage	v	závere	júla	v	dňoch	25.7.-28.7.2018	(streda	až	
sobota)	 aj	 najlepšie	 amatérske	 golfistky	 Európy.	 Medzi	 účastníkmi	 nebudú	 chýbať	 ani	 najlepšie	
slovenské	golfistky,	ktoré	sa	budú	chcieť	na	domácej	pôde	určite	predstaviť	v	čo	najlepšom	svetle.	
Podujatie	 garantuje	 špičkový	 golf	 v	 podaní	 najlepších	hráčok	 európskeho	 aj	 svetového	 golfu,	 ktoré						
v	budúcnosti	budeme	vídať	aj	na	podujatiach	profesionálnych	tour	a	svetových	tímových	súťaží	ako	
Solheim	 Cup.	 Dnešné	 TOP	 hráčky	 sveta	 ako	 Sandra	 Gal,	 Caroline	 Hedwall,	 Georgia	 Hall	 či	 Carlota	
Ciganda	boli	svojho	času	najvyššie	postavené	hráčky	amatérskeho	rebríčka...	
		
Podujatia	tohto	rozsahu	a	dôležitosti	sa	už	neodmysliteľne	nezaobídu	bez	pomoci	dobrovoľníkov.	Ak	
si	chcete	pozrieť	špičkový	golf	 zblízka,	vidieť	budúce	hviezdy	golfu	na	vlastné	oči	či	 spoznať	nových	
golfových	 nadšencov,	 veľmi	 radi	 Vás	 privítame	 v	 tíme,	 ktorí	 toto	 najvýznamejšie	 podujatie	 v	 golfe	
tento	 rok	 na	 Slovensku	organizuje.	 Viete	napríklad,	 že	 účastníkom	 turnaja	 Challenge	 Tour	 v	 Penati	
Golf	 Resorte	 bol	 aj	 dnes	 veľmi	 populárny	 Andrew	 "BEEF"	 Johnston,	 či	 počas	Majstrovstiev	 Európy							
v	 roku	 2015	 tu	 hrali	 hráči,	 ktorí	 už	 dnes	majú	 na	 konte	 víťazstvá	 na	 European	 Tour	 -	 Paul	 Dunne,	
alebo	 sú	 stabilne	 v	 popredí	 rebríčkov	 (Thomas	Detry,	Marcus	 Kinhult)?	 Je	 takmer	 isté,	 že	 niektoré																			
z	účastníčok	tohto	turnaja	budú	v	blízkej	budúcnosti	hviezdami	Ladies	European	Tour	či	LPGA	a	budú	
reprezentovať	Európu	v	Solheim	Cup-e.	
		
Hľadáme	spolupracovníkov,	ideálne	so	základnými	znalosťami	golfu	a	jeho	pravidiel	a	schopnosťou	
konverzačne	komunikovať	v	angličtine,	dostupnými	na	všetky	turnajové	dni.	Ak	golf	nehráte,	 radi	
Vám	 ho	 priblížime	 a	 tých	 pár	 pravidiel,	 ktoré	 pre	 činnosť	 dobrovoľníka	 potrebujete	 vysvetlíme	 na	
úvodnom	 školení.	 A	 s	 tou	 angličtinou	 to	 tiež	 nie	 je	 nič	 zložité,	 stačí	 sa	 vedieť	 pozdraviť,	 vypýtať	 si	
zopár	 čísel,	 zavolať	 rozhodcu	 či	 popriať	 pekný	 deň	 a	 hru.	 A	 úsmev	 a	 potlesk	 je	 v	 slovenčine	 aj	
angličtine	 rovnaký...	 Počas	 turnaja	 budeme	 potrebovať	 ľudí,	 ktorí	 nám	 pomôžu	 so	 zberom	 skóre	
hráčok	počas	hry,	hľadaním	zablúdených	loptičiek	mimo	krásne	pokosených	a	udržiavaných	trávnikov	
či	 výpomôžu	 na	 tréningových	 plochách,	 aby	 hráčky	 mali	 čo	 najvyšší	 komfort	 a	 zo	 Slovenska	
odchádzali	 so	 spomienkami	 na	 milých	 a	 nápomocných	 ľudí.	 Ako	 čerešnička	 na	 záver	 bude	 česť	
doprevádzať	 najlepšie	hráčky	počas	 finálového	dňa	 turnaja,	 aj	 s	 troškou	práce	 vo	 forme	 zadávania	
priebežného	skóre	a	dohliadania	nad	divákmi,	ktorí	si	výkony	hráčok	budú	vychutnávať	naživo	priamo	
na	ihrisku.	
		
Ako	poďakovanie	za	doležitú	prácu	samozrejme	ponúkame	aj	rôzne	odmeny.	Postaráme	sa,	aby	ste	
mali	počas	turnaja	kde	spať	a	dostali	sa	odtiaľ	na	ihrisko,	mali	čo	jesť	a	piť	(nealko	samozrejme),	boli	
štýlovo	oblečený	a	hlavne	 si	mohli	hocikedy	po	 skončení	 turnaja	prísť	 sami	 zahrať	niektoré	 z	 ihrísk								
v	 Penati	 Golf	 Resort-e.	 A	 nejaké	 prekvapenia	 počas	 samotného	 turnaja	 si	 samozrejme	 nechávame							
v	zálohe	;-)	
				
	
	
	



	
	

																																																																																																								 	

Takže,	 ak	 	 už	 len	 čakáte	 na	 na	 informáciu,	kde	 sa	máte	 hlásiť,	 tu	 je	 -	 dobrovolnik@outlook.com	 .							
Ak	by	ste	sa	chceli	doplniť	nejaké	informácie,	môžete	kontaktovať	aj	koordinátora	dobrovoľníkov	-	
Richard	Hrabčák,	 +421-905-108721.	 Samozrejme	cca	2-3	 týždne	pred	 turnajom	Vás	pošleme	ďalšie	
informácie	a	pokyny	a	potvrdíme	Vašu	účasť.	
		
Do	emailovej	prihlášky	prosím	uveďte	tieto	informácie	(alebo	vyplnte	formulár	na	tejto	adrese	-	link	
na	google	form	)	
1. Meno	a	priezvisko	
2. Telefonický	a	email	kontakt		
3. Či	ste,	alebo	nie	ste	golfista	a	Vaše	registračné	číslo	v	SKGA	alebo	ČGF	
4. O	 akú	 pozíciu	máte	 záujem	 -	 scoring,	 forecaddie,	walking	 scorer	 (len	 počas	 finálového	 dňa),	

obsluha	tréningových	plôch.	Môžete	si	vybrať	aj	viaceré,	vzhľadom	na	obmedzený	počet	mieste	
pre	jednotlivé	pozície	neviem	garantovať,	že	Vás	pridelíme	na	tú	najviac	preferovanú	

5. Či	máte	 záujem	 o	 ubytovanie	 (v	 penzióne	 v	 Senici)	 a	 od	 kedy	 (ubytovanie	 je	 k	 dispozícii	 od	
utorka	24.7.	do	soboty	28.7.2018)	

6. Termín	príchodu	a	potvrdenie,	že	ste	k	dispozícii	počas	všetkých	turnajových	dní.	Najneskorší	
termín	príchodu	je	streda	25.7.2018	ráno	7:00	priamo	do	Penati	Golf	Resortu.	

7. Veľkosť	oblečenia	(polokošeľa)	-	S,	M,	L,	XL,	XXL	
8. V	 prípade,	 že	 máte	 menej	 ako	 18	 rokov,	 aj	 súhlas	 a	 kontakt	 (email,	 telefón)	 na	 zákonného	

zástupcu,	ktorý	odobrí	Vašu	účasť	na	podujatí.	
		
Zhrnutie	toho,	čo	počas	podujatia	a	po	jeho	skončení	od	nás	bezplatne	dostanete:	
• Značkové	golfové	polokošele	(2ks)	a	značkovú	golfovú	čiapku	
• Ubytovanie	na	4	noci	
• Dopravu	na	ihrisko	a	z	neho	na	miesto	ubytovania	
• Stravu	počas	dňa	-	raňajky,	obedy,	večere	a	malý	snack	počas	dňa	
• Pitný	režím	počas	dňa	-	voda,	káva,	čaj	
• Voľný	poukaz	na	hru	golfu	(fee)	na	jednom	z	ihrísk	v	Penati	Golf	Resort	

o Juniori	 do	 18	 rokov	 a	 študenti	 do	 26	 rokov	 (platný	 ISIC	 preukaz)	 -																																																	
2	x	juniorské/študentské	fee	využiteľné	pondelok	-	nedeľa,	ostatní	-	1	x	fee	

o Pre	 členov	 Penati	 Golf	 Resort	 –	 voucher	 na	 2	 x	 juniorské	 /	 študentské	 fee	 alebo																							
1	x	štandardné	fee	(pondelok	-	nedeľa)	alebo	2	x	voucher	na	elektrické	autíčko	

	A	samozrejme	veľa	golfu,	nové	priateľstvá	a	kopec	zážitkov	...		
	

	


