
w
w

w
.

e
y

o
w

f
2

0
1

1
.

c
z

TEAM dobrovolníků pro EYOWF 2011
10. Zimní evropský olympijský festival mládeže 2011

Česká republika  12. - 19. 2. 2011

vystup z davu
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EYOWF, jehož pořadatelem se stane Liberecký kraj v roce 
2011, představuje nejvýznamnější mezinárodní sportovní 
soutěž pro mládež v historii České republiky. Nepochybuji 
o tom, že stejnou optikou jako já budou posuzovat průběh 
tohoto festivalu také domácí a zahraniční návštěvníci. Jsem 
však přesvědčen, že po pořadatelské stránce tuto událost 
zvládneme na vysoké úrovni a potvrdíme tak znovu pověst 
výborného a spolehlivého organizátora.

Organizační výbor EYOWF 2011 tvoří zkušení členové, kteří 
se však neobejdou bez přímé pomoci dobrovolníků. V minu-
lých dnech už pořadatelé zahájili nábor, jehož cílem je zís-
kat zhruba pět stovek zájemců, podílejících se na zajištění 
příprav a zdárného chodu soutěží v osmi tradičních zimních 
disciplinách. V rámci ambiciózního programu, který organi-
zační výbor sestavil, si budou moci tito dobrovolníci zvyšovat 
svou kvalifikaci i znalosti v různých oblastech – například při 
úpravě a organizaci sportovišť, jako atašé výprav či pomoc-
níci při zajišťování dopravy, bezpečnosti a akreditací.

úvodní slovo

Věřím, že 10. Zimní evropský olympijský festival mládeže 
si získá Vaši podporu a sympatie nejen samotnými soutě-
žemi, ale také mnoha zajímavými doprovodnými akcemi.                         
A stejně tak doufám, že Vás, sportovní fanoušky různého 
věku i profesí, vzájemně spojí společný zájem podílet se na 
pořadatelství velkolepé sportovní akce. Těším se, že vytvoří-
te jednolitý, soudržný a nadšený kolektiv, který svým elánem 
a nasazením bude dobře propagovat Českou republiku, libe-
recký region i samotný český sport.

Přeji Vám hodně úspěchů ve studiu i v práci.

Radek Cikl
náměstek hejtmana Libereckého kraje
pro školství a sport

Vážení a milí dobrovolníci,

jsem rád, že Vás mohu pozdravit a oslo-
vit prostřednictvím tohoto bulletinu. 
Vám, kteří už jste se rozhodli, že se 
budete podílet na přípravách i průběhu 
10. Zimního evropského olympijského 

festivalu mládeže (EYOWF) 2011 v Libereckém kraji, děkuji 
za podporu. Vás, kteří možná ještě váháte, snad pomohou 
přesvědčit následující řádky…

V minulých letech jsem navštívil desítky významných spor-
tovních akcí – olympijské hry, mistrovství světa, závody Svě-
tových pohárů i evropské olympiády mládeže. Kromě skvě-
lých sportovních výkonů mám tyto akce ve vzpomínkách už 
navždy spojené především s atmosférou, která je provázela 
a kterou pomáhaly vytvářet právě stovky a tisíce dobrovolní-
ků. Pamatuji si dodnes jejich neocenitelné rady a informace, 
přátelská gesta nebo jen prostý úsměv. 



Festival umožní širokou propagaci města Liberce, Li-
bereckého kraje i České republiky v zahraničí a podpoří 
rozvoj cestování i turistiky. 

Festival se podílí na výchově mládeže v rámci doprovod-
ného vzdělávacího programu pro školy v duchu základ-
ních olympijských hodnot: fair play, tolerance, solidarita, 
vzájemné porozumění, přátelství.

Více informací na www.eyowf2011.cz.

„Na soutěžích pro mládež je něco magic-
kého. Vidíte při nich talentované sportov-
ce ještě předtím, než se stanou velkými 
a slavnými.“ – PATRICK HICKEY, prezi-
dent Asociace evropských olympij-
ských výborů

co je EYOWF 2011
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Když se řekne EYOWF…
Vrcholná sportovní událost evropské mládeže ve věku 
14 až 18 let, která se v Liberci a dalších střediscích Liberec-
kého kraje uskuteční v termínu 12. - 19. února 2011 a zúčast-
ní  se jí okolo 1300 aktérů z více než 40 zemí.

Při největší sportovní akci mládeže v České republice se 
bude bojovat o medaile v osmi disciplinách: ledním hokeji, 
krasobruslení, běhu na lyžích, skoku na lyžích, severské kom-
binaci, alpském lyžování, snowboardingu a biatlonu.

Startují budoucí hvězdy světového sportu a medailisté 
z olympijských her či mistrovství světa, což má pozitivní 
dopad na rozšíření zimních sportů především mezi školní 
mládeží.

Další významná mezinárodní soutěž na území Liberec-
kého kraje, která využije nejen nově vybudované lyžařské 
areály v Liberci, ale přispěje také k modernizaci některých 
dalších přirozených sportovních center regionu.
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Zimní olympijský festival mládeže patří v Evropě k nejpres-
tižnějším akcím a o jeho organizaci usilují renomovaná zimní 
střediska. Pro Liberecký kraj je velkou ctí, že před dvěma lety 
uspěl v Bruselu se svou kandidaturou. A není náhodou, že 
pořadatelem tohoto festivalu je právě náš region. 

Už v době, kdy se v Liberci začalo připravovat mistrovství 
světa v klasickém lyžování v roce 2009, na vybudování 
sportovišť i související infrastruktury sem přišly ze státních 
dotací významné finanční prostředky. Lyžařským šampioná-
tem však využití sportovišť nekončí – právě naopak. Moderní 
liberecké areály na Ještědu a ve Vesci je třeba využívat i pro 
další vrcholné soutěže, jinak by jejich výstavba postrádala 
hlubší smysl –  a Zimní evropský olympijský festival mládeže 
2011 (EYOWF 2011) je jednou z nich. Naším cílem však roz-
hodně není všechny disciplíny nasměrovat pouze do Liberce. 
Tam sice bude centrum a veškeré zázemí tohoto festivalu, 
ale záměrem je při této příležitosti oživit také další přirozená 
centra zimních sportů v Jizerských horách a v regionu: Jablo-

nec nad Nisou, Rejdice, Harrachov, Českou Lípu. Tím spíše, 
že v roce 2010 bude Liberecký kraj navíc hostitelem rozsáhlé 
generálky na EYOWF v podobě Her IV. zimní olympiády dětí 
a mládeže České republiky. Obě tyto akce se tak stanou im-
pulsem k tomu, abychom tato střediska podpořili a přitáhli do 
nich poté domácí i zahraniční turisty.

Výzkum mezi studenty a projekt pro školy
Liberecký kraj a organizační výbor EYOWF 2011 jsou ini-
ciátory unikátního výzkumu společnosti Factum Invenio na 
dvanácti středních školách v devíti největších městech regio-
nu. Výzkum navíc probíhá za podpory města Liberce také na 
pěti největšíc libereckých základních školách. Studenti a žáci 
odpovídají na otázky ze čtyř tematických okruhů - vztah ke 
sportu a pohybu, kvalita tělesné výuky ve školách, podmínky 
ke sportu a vybavení sportovišť, oblíbené volnočasové ak-
tivity. Výzkum podpoří speciální projekty propagující nejen 
sport, zdravý životní styl a samotný festival, ale i související 
společenské a kulturní aktivity.

Olympiáda dětí a mládeže
V roce 2010 bude Liberecký kraj navíc hostitelem rozsáhlé 
generálky na EYOWF v podobě Her IV. zimní olympiády dětí 
a mládeže České republiky. Obě tyto akce se tak stanou im-
pulsem k tomu, abychom střediska v Libereckém kraji pod-
pořili a přitáhli do nich poté domácí i zahraniční turisty.

nevím, zda už logo odsouhlasil ČOV 
a zda jej smíme zveřejnit, 
nutno vyžádat souhlas na Kraji...

výzkum... ha ha

ódéemko
co prinese EYOWF 2011?

Festival umožní širokou propagaci města Liberce, Li-
bereckého kraje i České republiky v zahraničí a podpoří 
rozvoj cestování i turistiky. 

Festival se podílí na výchově mládeže v rámci doprovod-
ného vzdělávacího programu pro školy v duchu základ-
ních olympijských hodnot: fair play, tolerance, solidarita, 
vzájemné porozumění, přátelství.

„Na soutěžích pro mládež je něco magic-
kého. Vidíte při nich talentované sportov-
ce ještě předtím, než se stanou velkými 
a slavnými.“ – PATRICK HICKEY, prezi-
dent Asociace evropských olympij-
ských výborů

Více informací na www.eyowf2011.cz

Motto symbolizuje originalitu a specifičnost každého z nás, 
důraz na individuální činy, odvahu vystoupit z davu, hledat 
nové, třeba i odlišné cesty a zanechat pozitivní stopu na pla-
netě Zemi. V tomto duchu je připravován i celý marketingový 
program 10. EYOWF 2011.

„Projekt EYOWF 2011 považuji za velice 
zdařilý a přínosný, neboť nereprezentu-
je záležitost komerčního charakteru, 
ale akci, která je zaměřena na mládež 
a její přirozenou soutěživost v ještě 
ryzí amatérské podobě.“ – STANISLAV 
EICHLER, hejtman Libereckého kraje

motto EYOWF 2011

Step out from the crowd, carve a path! 

Vystup z davu, zanechej stopu! Na programu EYOWF 2011 je osm zimních sportovních od-
větví. Ty se uskuteční v následujících navržených areálech:

sportovní zemepis

discipliny dějiště areál    km 
Alpské lyžování Liberec Ještěd 9
Běh na lyžích Liberec Vesec 9
Skoky na lyžích Liberec Ještěd 9
Severská kombinace Liberec Ještěd, Vesec 6 
Krasobruslení Liberec Tipsport arena 5
Lední hokej  Liberec,           Tipsport arena, 5
Biatlon Jablonec n. N. Břízky 15
Snowboarding Rejdice Snowpark 31

Poznámka: Číselný údaj udává vzdálenost sportoviště od 
olympijské vesnice v areálu kolejí Technické univerzity v Liberci,          
v případě severské kombinace vzdálenost mezi areály.
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Zakladatelem „malé dorostenecké olympiády“ je současný pre-
zident Mezinárodního olympijského výboru Jacques Rogge. 
Zimní i letní varianty festivalu se od počátku 90. let minulého 
století konají ve dvouletých cyklech a vždy v lichých letech        
z iniciativy Asociace evropských olympijských výborů (EOV). 
Liberecký kraj podal svou kandidaturu v září 2006 a v prosinci 
téhož roku na zasedání EOV v Bruselu s ní také uspěl.

Už v době, kdy se v Liberci začalo připravovat mistrovství 
světa v klasickém lyžování v roce 2009, sem přišly na vybu-
dování sportovišť i související infrastruktury ze státních do-
tací významné finanční prostředky. Lyžařským šampionátem 
však využití areálů nekončí – právě naopak. Moderní liberec-
ká sportoviště na Ještědu a ve Vesci je třeba využívat i pro 
další vrcholné soutěže, jinak by jejich výstavba postrádala 
hlubší smysl – a EYOWF 2011 je jednou z nich. 

festival pro celý kraj

Liberecký kraj a organizační výbor EYOWF 2011 byly ini-
ciátory unikátního výzkumu společnosti Factum Invenio na 
dvanácti středních školách v devíti největších městech toho-
to regionu. Výzkum se navíc uskutečnil za podpory města 
Liberce také na pěti největších libereckých základních ško-
lách. Studenti a žáci odpovídali na otázky ze čtyř tematických 
okruhů - vztah ke sportu a pohybu, kvalita tělesné výuky ve 
školách, podmínky ke sportu a vybavení sportovišť, oblíbené 
volnočasové aktivity. Výzkum podpoří speciální projekty pro-
pagující nejen sport, zdravý životní styl a samotný festival, 
ale i související společenské a kulturní aktivity.

„Tento festival je velkou motivací pro 
mladé evropské sportovce, neboť dává 
smysl jejich kariéře už od samého po-
čátku.“ – JACQUES ROGGE, prezident 
Mezinárodního olympijského výboru 
a zakladatel této soutěže

Cílem však rozhodně není všechny discipliny nasměrovat 
pouze do Liberce. Tam sice bude centrum a veškeré zázemí 
festivalu, ale záměrem je při této příležitosti – ať už při závo-
dech či při tréninku - oživit také další přirozená centra zimních 
sportů v Jizerských horách a v regionu: Jablonec nad Nisou 
Rejdice, Harrachov, Českou Lípu. Tato akce se tak stane dů-
ležitým impulsem v podpoře domácí i zahraniční turistiky.

 J a k u b

studenti se zpovídalisportovní zemepis
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Dobrovolníci jsou jedním ze základních předpokladů úspěš-
ného uspořádání každé větší, či menší sportovní akce. Bez 
jejich pomoci, nadšení, ochoty a loajality by konání událostí 
na světové úrovni bylo nemyslitelné. Také EYOWF 2011 se 
svou velikostí řadí mezi jedny z největších sportovních akcí a 
jen těžko by mohl být zorganizován bez pomoci dobrovolníků 
- lidí, kteří jsou ochotni a připraveni věnovat svůj volný čas i 
síly pro úspěch Festivalu. Díky jejich pomoci si budou moci 
odvést krásné zážitky nejen všichni zúčastnění závodníci a 
diváci, ale také oni samotní.

Organizační výboru EYOWF 2011 se proto rozhodl sestavit 
tým přibližně 600 dobrovolníků, který po organizační stránce 
organizátory podpoří a sehraje jednu z klíčových rolí v rám-
ci přípravných i doprovodných aktivit a konání samotného 
Festivalu.

Dobrovolník
- je zcela normální člověk s vyvinutým citem pro potřeby 

okolí
- k dobrovolnictví ho v drtivé většině vedou důvody morální 

(potřeba pomoci)
- dostatečně si věří v tom, že může sám změnit určité věci je 

odhodlán udělat ten jednoduchý, ale důležitý krok k tomu, 
aby se sám zapojil do činnosti, která je nedostatečně zajiš-
těna lidskými zdroji

- neváhá obětovat část svého volného času a energie pro 
druhé 

„Dobrovolná činnost je ctností, nikoliv něčím, za co by-
chom se měli stydět.“

jsme fakt duležitý!

Představitelé Libereckého kraje, Českého 
olympijského výboru a EOV podepsali smlou-
vu, která definuje zapojení jednotlivých stran do 
organizace akce.

Liberecký kraj vyhlásil výtvarnou soutěž pro žáky 
a studenty středních a vyšších uměleckých škol 
na vytvoření loga 10. EYOWF 2011. 

Autorkou vítězného návrhu loga se stala Veroni-
ka Vysloužilová, studentka Střední uměleckoprů-
myslové školy v Jablonci nad Nisou.

Na semináři v Sorrentu jmenoval EOV koordinač-
ní komisi pro dohled nad přípravami 10. EYOWF 
2011, jejímž předsedou se stal Janko Dvoršak ze 
Slovinska.

První inspekční pobyt koordinační komise EOV    
v Liberci a dalších sportovních střediscích 
EYOWF 2011; Spuštěny oficiální webové stránky 
www.eyowf2011.cz.

Úvodní tisková konference EYOWF 2011 spoje-
ná se slavnostním křtem loga za účasti hejtmana 
Libereckého kraje Stanislava Eichlera a předse-
dy ČOV Milana Jiráska.

Zástupci Libereckého kraje a organizačního vý-
boru EYOWF 2011 převzali v polském Szczyrku 
pořadatelskou vlajku, symbol mládežnické olym-
piády.

Liberec podal kandidaturu na pořadatelství 
10. Zimního evropského olympijského festivalu 
mládeže 2011.

Zástupci Asociace evropských olympijských výbo-
rů (EOV) navštívili Liberec i další střediska v regi-
onu a důkladně si prohlédli všechna navrhovaná 
sportoviště a zázemí pro účastníky. Ocenili blíz-
kost a snadnou dostupnost jednotlivých areálů.  

Na svém zasedání 9. prosince v Bruselu Asociace 
evropských olympijských výborů zvolila Liberec 
jako pořadatele 10. EYOWF 2011.

září 2006

září 2006

prosinec 2006

květen 2007

listopad 2007

březen 2008

květen 2008

říjen 2008

utíká to ;-)

leden 2009

únor 2009
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 J a k u b

no ne, 

Kuba má 

medaili ;)

Honzo, 

nespi!

 V e n d u l a

I v a  S
a

n d r a

H o n z a

M a r t i n T o m á š
K a r o l í n a



V termínu 31. ledna až 5. února 2010 bude Liberecký kraj 
také hostitelem rozsáhlé a všestranné generálky na EYOWF 
2011 v podobě Her IV. zimní olympiády dětí a mládeže České 
republiky.

Vizitka soutěže
- ODM si klade za svůj hlavní cíl přispět ke sportovnímu              

a kulturnímu vyžití žáků základních škol v kategoriích 
mladšího i staršího žactva.

- Celorepubliková soutěž, pořádaná jednou za dva roky, má 
navodit atmosféru opravdových olympijských her včetně 
zapálení ohně, slavnostních ceremoniálů, olympijské ves-
nice či složení přísahy.

ODM - generálka

- ODM se účastní zástupci všech krajů České republiky. Ve 
všech dosavadních ročnících zimních her zvítězili repre-
zentanti Libereckého kraje.

- Soutěžit se bude v devíti sportovních disciplinách: alpské 
lyžování, běh na lyžích, biatlon, lední hokej, krasobruslení, 
severská kombinace, skok na lyžích, snowboarding, short 
track a dvou uměleckých kategoriích: korespondenční vý-
tvarná soutěž, standardní tanec.

- Premiérové olympiády 2004 ve Středočeském kraji se zú-
častnilo 636 sportovců, v roce 2006 v Královéhradeckém 
kraji startovalo 803 a v roce 2008 ve Zlínském kraji 953 
závodníků.

„Liberecký kraj má velký sportovní poten-
ciál, a tak věřím, že zimní olympiáda mlá-
deže, kterou uspořádá, bude ze všech 
nejlepší.“ - MILAN JIRáSEK, předseda 
Českého olympijského výboru

Liberecký kraj schválil kandidaturu na pořadatel-
ství Her IV. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 
(ODM) v termínu 31. ledna až 5. února 2010. 

Český olympijský výbor vybral na základě vý-
běrového řízení Liberecký kraj jako pořadatele 
ODM. 

Hejtman Libereckého kraje Petr Skokan a před-
seda Českého olympijského výboru Milan Jirásek 
podepsali smlouvu o pořadatelství ODM.

Listopad 2007

Červen 2008

Říjen 2008

letí to...
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Dobrovolníci jsou jedním ze základních předpokladů úspěš-
ného uspořádání každé větší, či menší sportovní akce. Bez 
jejich pomoci, nadšení, ochoty a loajality by konání událostí 
na světové úrovni bylo nemyslitelné. Také EYOWF 2011 se 
svou velikostí řadí mezi jedny z největších sportovních akcí  
a jen těžko by mohl být zorganizován bez pomoci dobrovol-
níků - lidí, kteří jsou ochotni a připraveni věnovat svůj volný 
čas i síly pro úspěch festivalu. Díky jejich pomoci si budou 
moci odvést krásné zážitky nejen všichni zúčastnění zá-
vodníci a diváci, ale také oni samotní.

Organizační výbor EYOWF 2011 se proto rozhodl sestavit 
tým přibližně 500 dobrovolníků, který po organizační stránce 
organizátory podpoří a sehraje jednu z klíčových rolí v rám-
ci přípravných i doprovodných aktivit a konání samotného 
festivalu.

jsme fakt duležitý!

Dobrovolník
- je normální člověk s vyvinutým citem pro potřeby okolí
- k dobrovolnictví ho v drtivé většině vedou důvody morální 

(potřeba pomoci) nebo sportovní (být při tom)
- dostatečně si věří v tom, že může sám změnit určité věci,  
 je odhodlán udělat ten jednoduchý, ale důležitý krok k tomu, 
 aby se sám zapojil do činnosti, která je nedostatečně zajiš-

těna lidskými zdroji
- neváhá obětovat část svého volného času a energie pro 

druhé 
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Vysvětlení zkratky EYOWF Popis akce – termín, disciplíny, areály, cíle Historie FestivaluČlenství v EYOWF TEAMU umožní:
- účastnit se akcí EYOWF TEAMU pořádaných organizač-

ním výborem pro všechny členy EYOWF TEAMU 

- získat bezprostřední zkušenosti s pořadatelstvím a organi-
zací jedné z největších sportovních akcí na území ČR

- v případě zájmu i další spolupráci při pořádání ostatních 
sportovních, společenských, vzdělávacích a kulturních 
akcí v Libereckém kraji

- navázání nových přátelství a kontaktů s lidmi z domova i ze 
zahraničí

- šíření sportu, olympismu, myšlenky „fair play“ i samotného 
dobrovolnictví do podvědomí lidí

- být součástí týmu lidí, které budou spojovat společné zážit-
ky, úspěchy, radost i vzájemná podpora a důvěra

Člen EYOWF TEAMU vybraný ke spolupráci 
při samotném festivalu bude mít nárok na:
- oficiální zimní oblečení pro EYOWF TEAM (zimní bunda, 

kalhoty, čepice)
- propagační a pamětní předměty 
- stravu a dopravu do areálů v době konání festivalu
- pro členy, kteří nejsou z Liberce a okolí, ubytování po vzá-

jemné dohodě
- zázemí pro práci v každém areálu
- akreditace do areálů a vstup na slavnostní ceremoniály
- zaškolení, získání potřebných informací, materiálu i podpo-

ry k provádění pracovní činnosti 

6

a to jako proc?

10

grilovaný prasátko?



Kdo se může stát členem:
- dosažení věkové hranice 16 let do zahájení ODM 2010, 

nebo EYOWF 2011
- každodenní aktivní účast v době konání EYOWF 2011 – tj. 

12. – 19. 2. 2011
- účast na setkáních a školeních informativního charakteru
- účast na ODM 2010 (více informací na www.odm2010.cz), 

nebo
- účast na ostatních zaškolovacích závodech pořádaných 

OV, které budou předem určeny
- v případě žádosti ochota pomoci na dalších akcích pořáda-

ných OV EYOWF 2011
- podepsání smlouvy o spolupráci, která legislativně ochrání 

obě spolupracující strany
- u nezletilých členů získání souhlasu zákonného zástupce 

ke spolupráci s OV EYOWF 2011
- základní znalost alespoň jednoho světového jazyka
- respektování Desatera dobrovolníka EYOWF 2011

Jak se stát členem:
Uchazeči o zařazení do EYOWF TEAMU vyplní vstupní for-
mulář, který je:
- na stránkách www.eyowf2011.cz (odeslání pro-

bíhá elektronicky), nebo 
- na konci této brožury (poštovní či osobní doručení na adre-

su Masarykova 457/4, 460 01 Liberec 1)

Data uchazečů budou zpracována organizačním výborem, který 
následně zájemce vyrozumí (elektronicky, anebo poštou) o za-
řazení do EYOWF TEAMU.

Veškeré informace ohledně členství lze získat na e-mailové 
adrese vanda.sulcova@eyowf2011.cz.

 N
i k
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pro supertrhlý, co do toho jdou s námi...





Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle či 
zdravé motivace a ve svém volném čase vykoná-
vá činnost ve prospěch jiných lidí a je srozuměn          
s tím, že jeho pomoc není založena na finanční 
odměně. 

Dobrovolníkem na EYOWF 2011 může být kdoko-
liv, kdo má zájem pomoci organizátorům úspěšně 
uspořádat festival a plní podmínky pro členství.

Dobrovolník by měl zastávat principy solidarity        
a vzájemné spolupráce.

1

13

desatero superdobrovolníka
Dobrovolník činí kroky v zájmu festivalu a jed- 
ním z jeho cílů je perfektně zorganizovaný festi-
val a šíření olympijské myšlenky.

Od dobrovolníka se očekává, že bude respekto-
vat členy OV a ostatní osoby či skupiny pověře-
né plněním úkolů. 

Dobrovolník se zavazuje k zodpovědnému pl-
nění svěřených úkolů, které mohou mít rozličný 
charakter. 

Všechny úkoly provádí dobrovolník v souladu    
s dodržováním zásad bezpečnosti práce. 

5
2

3

4

6

7

8 Dobrovolník aktivně komunikuje s OV a osobami 
jím pověřenými. 

Dobrovolník si je vědom výhod, které mu členství            
v týmu přinese.

Dobrovolník souhlasí s tím, že jím poskytnuté 
osobní údaje budou použity pouze pro vnitřní 
potřeby EYOWF 2011, zejména k evidenčním úče-
lům. 

9
10



vystup z davu



15

jak to bude fungovat

Dobrovolníci & organizační výbor (OV)
- na základě vyplněného vstupního formuláře budou členo-

vé EYOWF TEAMU postupně podle svých znalostí, schop-
ností a předpokladů rozděleni do různých oblastí (sekcí) 
organizace (viz str. 17 – 18 této brožury)

- všichni dobrovolníci budou formou společných setkání, 
školení a přípravných závodů postupně proškoleni v dané 
oblasti organizace

- organizační výbor poskytne členům EYOWF TEAMU 
veškeré potřebné materiály nejen k proškolení, ale také       
k potřebným činnostem během festivalu

Na co má OV právo
- přestože je spolupráce mezi členy EYOWF TEAM a or-

ganizátory založena na dobrovolné bázi, má organizační 
výbor právo vybrat si z členské základny EYOWF TEA-
MU spolupracovníky pro práci při samotném festivalu. 
Kritéria výběru budou dána především součinností člena 
při pořádaných tréninkových akcích, jeho motivovaností 
a sounáležitostí s týmem. Na základě těchto kritérií bude 
vybráno přibližně 500 dobrovolníků k finální spolupráci 
na EYOWF 2011

- v případě, že někdo z členů EYOWF TEAMU nebude plnit 
podmínky členství dané organizačním výborem, má OV 
výhradní právo na rozhodnutí o vyřazení takového člena 
z týmu
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jak budeme komunikovat

- členům EYOWF TEAMU budou veškeré důležité informa-
ce posílány na jejich e-mailové adresy (příp. poštou)

- každé 3 měsíce obdrží všichni týmáci čtvrtletník, jehož 
součástí budou veškeré informace a záležitosti týkající se 
EYOWF TEAMU

- na webových stránkách festivalu www.eyowf2011.cz je 
zřízena část pro dobrovolníky – zde jsou zmapovány ne-
jen aktuality, ale také minulost a plány pro členy i nečleny 
týmu

- na základě vstupního jména a hesla budou mít členové pří-
stup do informačního systému ke svým osobním údajům, 
příp. i do diskusního fóra

Pro vzájemnou komunikaci lze kdykoliv 
využít následující kontaktní údaje:
- e-mail: vanda.sulcova@eyowf2011.cz
- adresa: EYOWF 2011
  Masarykova 457/4
  460 01 Liberec
- web: www.eyowf2011.cz
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oblasti spolupráce

Accreditation
Accommodation

Attaché
Catering

Communication & media
Environment

IT
Medical

OC offices
Promotion

Security
Sponsorship

Sport 
Sport - race office

Sport - venues
Social program & ceremonies

Transport
Volunteers

sekce požadavky
dobrá znalost AJ (vítána dobrá znalost více jazyků), komunikační schopnosti, znalost práce na PC
znalost AJ nebo NJ, dobré komunikační schopnosti, znalost prostředí
nutná jazyková vybavenost, dobré komunikační schopnosti, znalost Liberce, příjemné vystupování, plné pracovní nasazení
zkušenosti ze stravovacích zařízení vítány
komunikační schopnosti, dobrá znalost ČJ slovem i písmem, znalost cizích jazyků a zkušenosti v komunikaci s médii vítány
znalost prostředí, samostatnost a zodpovědnost, pečlivost při výkonu práce z důvodu dobrého jména na mezinárodním poli
základní znalosti prací v PC síti, ovládání Windows XP a Vista, práce s hardware, nastavení PC v systému Windows
zdravotní vzdělání, preciznost a zodpovědnost při výkonu práce, jazyková vybavenost pro antidoping nutná (AJ, NJ)
komunikační schopnosti, práce na PC
znalost propagačních míst a programu = informační vybavenost, jazyková vybavenost
dobré komunikační schopnosti, pečlivost a preciznost při výkonu práce, znalost práce na PC
samostatnost, znalost prostředí, technické zaměření
zodpovědnost, znalost prostředí
zkušenosti s pořádáním závodů, administrativní dovednosti
manuální zručnost, technicky zaměřené osoby, jazyková vybavenost (AJ, NJ) výhodou, schopnost spolupráce v týmu
znalost místa a programu, manuální zručnost, reprezentativní vystupování
organizační schopnosti, řidičské zkušenosti, znalost místa
dobré komunikační a organizační schopnosti, AJ výhodou, znalost práce na PC, samostatnost
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popis oblasti

registrace účastníků festivalu, práce na PC, komunikace s účastníky, podávání informací, administrativní práce, tvorba akreditací                
asistence při ubytovávání, dohled a pomoc v ubytovacích zařízeních všem účastníkům festivalu (hotely, VŠ koleje atd.)
stálá asistence k týmům a V.I.P. - předávání potřebných informací, zařizování požadavků týmů a V.I.P., komunikace se členy OV
pomocné přípravné práce, obsluha (rozlévání nápojů, rozdávání balíčků), doplňování zásob, udržování a úklid stravovacích prostor
administrativní práce, styk s veřejností, vnější komunikace, práce v tiskových střediscích
kontrola a udržování čistoty v areálech, terénní práce 
instalace a rozmístění výpočetní techniky do stanovených míst v areálech a uvedení do provozu, kontrola, údržba
zdravotníci pro zdravotní zabezpečení areálů, technický chod ambulancí, lékařské hlídky mezi diváky, skupina pro antidopingové kontroly  
pomoc při všeobecné organizaci, úkoly administrativního i organizačního charakteru, komunikace s účastníky, zjišťování a podávání informací
propagace festivalu, distribuce propagačních a reklamních materiálů, informační centra, výzdoba oficiálních prostor festivalu
ochrana sektorů a zón ve sportovních areálech, předávání podstatných informací v řídícím středisku
instalace a deinstalace reklamních ploch, jejich oprava a čištění, správa navigací a infosystému
všeobecná spolupráce s pořadateli v rámci jednotlivých disciplín, zajištění chodu závodu, dohled na správný průběh závodu
práce administrativního charakteru týkající se závodu, poskytování informací v olympijské vesnici, správa startovních listin, výsledků atd.
koordinace přesunů techniky a materiálu v areálech, úprava tratí, stavba plotů, celková údržba, zajištění běhu závodu
asistence při slavnostních ceremoniálech a doprovodných akcích, instalace a přesuny materiálů, doprovázení vystupujících po areálech, hostesky
koordinace a navigace vozidel na parkovištích a příjezdových komunikacích, přeprava týmů, poskytování dopravních informací (letiště Praha)
koordinace dobrovolníků, předávání informací a komunikace se členy EYOWF TEAMU, tvorba zázemí pro členy, administrativní práce

dobrá znalost AJ (vítána dobrá znalost více jazyků), komunikační schopnosti, znalost práce na PC
znalost AJ nebo NJ, dobré komunikační schopnosti, znalost prostředí
nutná jazyková vybavenost, dobré komunikační schopnosti, znalost Liberce, příjemné vystupování, plné pracovní nasazení
zkušenosti ze stravovacích zařízení vítány
komunikační schopnosti, dobrá znalost ČJ slovem i písmem, znalost cizích jazyků a zkušenosti v komunikaci s médii vítány
znalost prostředí, samostatnost a zodpovědnost, pečlivost při výkonu práce z důvodu dobrého jména na mezinárodním poli
základní znalosti prací v PC síti, ovládání Windows XP a Vista, práce s hardware, nastavení PC v systému Windows
zdravotní vzdělání, preciznost a zodpovědnost při výkonu práce, jazyková vybavenost pro antidoping nutná (AJ, NJ)
komunikační schopnosti, práce na PC
znalost propagačních míst a programu = informační vybavenost, jazyková vybavenost
dobré komunikační schopnosti, pečlivost a preciznost při výkonu práce, znalost práce na PC
samostatnost, znalost prostředí, technické zaměření
zodpovědnost, znalost prostředí
zkušenosti s pořádáním závodů, administrativní dovednosti
manuální zručnost, technicky zaměřené osoby, jazyková vybavenost (AJ, NJ) výhodou, schopnost spolupráce v týmu
znalost místa a programu, manuální zručnost, reprezentativní vystupování
organizační schopnosti, řidičské zkušenosti, znalost místa
dobré komunikační a organizační schopnosti, AJ výhodou, znalost práce na PC, samostatnost
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datum
podpis

Vyplněný form
ulář, prosím

, zašlete na adresu EYOW
F 2011, o.p.s., 

M
asarykova 457/4, 460 01 Liberec 1; obálku označte „přihláška TEAM

“

Co Vás m
otivuje stát se členem

 EYOW
F Team

u?

Čím
 m

ůžete přispět k činnosti EYOW
F Team

u?

Vaše dosavadní zkušenosti s organizováním
 soutěží / akcí:

velikost oblečení (prosím
, zakroužkujte)

VRŠEK

SPODEK

XS34
S3646

M
38/40
48/50

L
42/44

52

XL4654

XXL
48/50
56/58

velikost
ženy
m

uži

XXS
32

XS34
S3646

M
38/40
48/50

L
42/44

52

XL4654

XXL
48/50
56/58

velikost
ženy
m

uži

XXS
32

čeština
angličtina
francouzština
něm

čina
ruština
jiný jazyk

(uveďte jaký)

žádná znalost
dom

luvím
 se

hovořím
 plynně

jazykové znalosti

příslušnost svaz/TJ/oddíl 
člen svazu (jakého)

člen TJ/oddílu (jakého)

rozhodčí 
vlastníte licenci rozhodčího? Pro každou licenci uveďte tyto 
inform

ace: sport/třída/specializace/funkce
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Hele, kámo,
taky se tak potíš?

Pověsti nelhaly, 
už je to tady.

Tajeme!!!

Rampouši, 
kamarádi,
taky mě to tady
začíná pěkně 
táááááát....

Chtělo by to 

ZMĚNU
!!!!

To se mi snad 
sněží! 
Jasně, že se 
potím, je jaro...docela hustej rampouch

to be 
continued...



10. Zimní evropský olympijský festival mládeže 2011
European Youth Olympic Winter Festival 2011
Organizační výbor EYOWF 2011
Masarykova 457/4
460 01 Liberec

TEAM dobrovolníků
pro EYOWF 2011
tel.: +420 484 840 236
vanda.sulcova@eyowf2011.cz
www.eyowf2011.cz
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