Vážené studentky, studenti,
Fotbalová asociace ČR nabízí pro vás, studenty FPE ZČU, práci dobrovolníků, kteří budou
využiti v rámci přípravy a organizace Mistrovství Evropy žen U-17 a jeho doprovodného
programu Fotbalové festivaly zábavy a sportu.

Bude se jednat o 2 kategorie dobrovolníků:
A) Dobrovolníci v rámci fotbalových festivalů v Plzni:
Počet: 30
Termíny:
2.5.2017 od 07:00 do 15:30
5.5.2017 od 07:00 do 15:30
8.5.2017 od 09:00 do 14:30
14.5.2017 od 14:00 do 19:30
(někteří možná budou využiti na výpomoc při závěrečném koncertu Slzy nebo Mandrage a
to do 20:30 hod)
-

Náplň práce: registrace (přihlášení účastníků do soutěží, výdej registračních karet),
výdej motivačních balíčků školám po skončení utkání, sportovní program a další výpomoc
při organizaci fotbalových festivalů
Požadavky: organizační schopnosti, příjemné vystupování, dobrá komunikace s lidmi,
zajištění vlastní dopravy na stadion Plzeň
Někteří studenti z Plzně budou využiti i na fotbalové festivaly v Přešticích (dopravu
do/z Přeštic zajistí FAČR)

Počet: 2 - 4
Termín:
2.5.2017 od 13:00 do 18:00
5.5.2017 od 13:00 do 18:00
8.5.2017 od 11:00 do 16:00

B) Dobrovolníci v rámci organizace ME WU17 - aktivní znalost angličtiny nutná
Dobrovolníci budou součástí organizačního výboru ME WU17 a zakusí tak atmosféru
šampionátu.
Požadavky: angličtina, druhý jazyk výhodou, organizační schopnosti, příjemné vystupování,
dobrá komunikace s lidmi, upřednostňujeme studenty z Plzně nebo z blízkého okolí

Oblast dopravy :
Počet: 4
Termín: od 29.4. – 15.5.2017
Náplň práce: obsluha transport desku na hotelech
Asistenti UEFA:
Počet: 4
Termín: 26.4. – 15.5.2017
Náplň práce: výpomoc zástupcům UEFA s administrativními záležitostmi
Ticketing:
Počet: 4 - 6
Termín: hlavně v hracích dnech tedy 2.5, 5.5., 8.5., 11.5. a 14.5. – možnost využití v jiných
dnech
Náplň práce: výdej vstupenek (+ VIP) a akreditace
Media:
Počet: 4
Termín: hrací dny 2.5, 5.5., 8.5., 11.5. a 14.5.
Náplň práce: výdej akreditací, fotografických a televizních vest, asistence PR manažerů
Co se týká odměn pro účastníky, klade FAČR důraz na to, že se jedná o dobrovolnou akci.
Nicméně všichni, kdo se do tohoto programu zapojí, obdrží materiální dárky (oblečení,
případně sportovní vybavení). U dobrovolníků, kde bude spokojenost s jejich odvedenou
prací, přichází v úvahu i menší finanční odměna na konci šampionátu a možnosti další
spolupráce při jiných sportovních akcích…
Věřím spolu s hlavní manažerkou ME WU-17 Mgr. Terezou Doušovou, že využijete této
příležitosti zapojit se do tak významné akce, která vám umožní nabrat nové a cenné
organizační a manažerské zkušenosti a být součástí této ojedinělé akce.
Zájemci o nabízenou práci budou kontaktovat přímo hlavní manažerku ME WU-17 Mgr.
Terezu Doušovou a to prostřednictvím emailu dousova@fotbal.cz nebo telefonicky
+420 606 459 444.
Nejzazší termín pro přihlášení je 17.3.2017 !!!
Studenti, kteří se přihlásí manažerce akce ohlásí toto své rozhodnutí paní sekretářce KTV.
Pro případné dotazy jsem k dispozici v konzultačních hodinách, po osobní domluvě i mimo.
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