
 
Vážení studenti. 
 
Letos v létě bude pořádán vrcholný evropský ženský golfový turnaj Ladies Europien Tour – 
TIPSPORT GOLF MASTERS v termínu 20. – 23. 7. 2017. 
Budeme potřebovat dobrovolníky (16let a výše) na zajištění klidu pro hráčky a pomoci 
divákům.  
Máme zájem především o dobrovolníky z okolí golfového hřiště Čeladná (Frýdek-Místek, 
Frýdlant, Frenštát, Těšín a Ostrava). Celkem budeme potřebovat 110 osob. 
 

 Tato práce je placená 500,- Kč (hrubého) denně. (pokud student přinese potvrzení o 
studiu a podepíše dokument na daně, budou strženy daně v minimální výši) 

 Den začíná v 7:00 ohlášením se svému managerovi na hřišti, po té snídaně, převzetí 
svačiny a odchod na svou pozici tak, aby každý zaujal své určené místo nejpozději 
do 8:00. 

 Pracovní den končí po odehrání posledního flightu mezi 16:00 až 18:00. 

 Každý dobrovolník bude mít zajištěnu snídani (před nástupem na pozici), svačina 
(odnese si sebou na pozici), pozdní oběd (po zakončení hracího dne) a pitný režim 
celý den.  

 Každý dobrovolník obdrží oficiální triko turnaje na každý den práce a sportovní čepici 
(toto mu zůstává v osobním vlastnictví) 

 
Pokud máte zájem prosím kontaktujte mne na níže uvedeném kontaktu, pokud máte někoho, 
kdo by nám chtěl pomoci předejte mu prosím na mě kontaktní mail. 
 
Prosím pošlete mi odpověď na tento mail pavel@folget.cz formou: 
 
Závazně se přihlašuji na pozici dobrovolníka v termínu od 20. do 23.7.2017 
Mé jméno a příjmení je ....... 
Datum narození ................... 
Adresa trvalého bydliště....... 
Hraji golf (ano/ne)…………… 
HCP……………………………. 
Zaměstnán, či student........... 
(pokud jste student, přineste potvrzení o studiu) 
Telefon................................. 
Email.................................... 
Mám zájem o pozici …………   
(Omlouvám se předem, ale ne ve všech případech bude vyhověno) 
Angličtina ........................... 
(neumím x plynně jiná varianta není možná) 
Velikost trika....................... 
 
Těším se na všechny, kteří na turnaj přijedou. 
  
Pěkný den 
 
Ing. Pavel Folget 
head marshall 
pavel@folget.cz 
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