
AUDI FIS SKIWORLD CUPJASNA

PRIDAJ SA!
Je to tvoja šanca

Chceš zažiť úžasnú atmosféru 

SVETOVÉHO POHÁRA ŽIEN 
v alpskom lyžovaní v Jasnej v marci 2016?

STAŇ SA SÚČASŤOU REALIZAČNÉHO TÍMU 
A ODNES SI SVETOVÉ ZÁŽITKY. 
Ak máš záujem pracovať ako dobrovoľník,vyplň dotazník na 

www.worldcupjasna.sk/dobrovolnici



KTO?  
Hľadáme dobrovoľníkov- šikovných a odhodlaných ľudí všet-
kých vekových kategórií so znalosťou aspoň jedného cudzie-
ho jazyka.
 

PREČO?
Lebo je to jedinečná a neopakovateľná šanca zažiť atmosféru Svetového pohára ako súčasť 
organizačného tímu. Spoločne dokázať lyžiarskemu svetu, že síce sme malé stredisko, ale 
sebavedomé a pohostinné a viem sa postarať o tímy aj návštevníkov tak, aby sa u nás cítili 
dobre a vracali sa k nám znovu a znovu. 
 

ČO BUDEME ROBIŤ?
• sprevádzať návštevníkov v skibusoch
• robiť informátorov
• starať sa o pretekárky a národné teamy
• pomáhať pri poriadku a čistote
• pomáhať pri stavbe a organizácií dopravy
 

AKO? 
Vyplň dotazník na www.worldcupjasna.sk v sekcii dobrovoľníci  a zašli nám 
svoj životopis. Následne sa s tebou skontaktujeme a pozveme ťa na školenie. V prípravnej fáze 
(do konca februára) absolvuješ minimálne 2 školenia zamerané na riešenie praktických úloh  
a príkladov, zavŕšené testom a hodnotením. 
Po úspešnom absolvovaní školení sa stretneme 2.3.2016 v Akadémii Ozbrojených síl gen. 
M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, aby sme 3. a 4.marca otestovali náš tím priamo  
v teréne a 5.-6.3.2016 boli na pretekoch plnohodnotnou súčasťou tímu.
 

KEDY?
2.3- až 6.3.2015
 

ČO ZA TO? 
• za každých 6 odpracovaných hodín v dňoch 4.3. - 6.3.2016 jeden jednodňový skipass na 

lanovky v stredisku Jasná Nízke Tatry alebo Vysoké Tatry, ktoré môžete využiť aj v zimnej 
sezóne 2016/2017 

• za každých 6 odpracovaných hodín v dňoch 4.3.- 6.3.2016 jedna noc v Dome hostí na 
Skalnatom plese za nákladovú cenu, ktoré môžete vyžiť aj v zimnej sezóne 2016/2017 

• primerané oblečenie
• šnúrka s logom Audi FIS World Cup JASNÁ 2016
• ubytovanie a strava počas podujatia 
• doprava počas podujatia 

Kontakt:
Monika Rigócziová

volunteer coordinator
+421 909 89 11 73

volunteer@worldcupjasna.sk
www.worldcupjasna.sk


