
Nabízíme:
6.8.  Uničov  Ubytování v okolí Olomouce
7.8.           Uničov  Ubytování v okolí Olomouce
8.8.           Frýdek-Místek Ubytování v okolí Olomouce
9.8.           Šternberk Ubytování v okolí Olomouce

Dobrovolníci / pořadatelé budou mít zabezpečené:
 - 80 Kč na hodinu, do práce se nezapočítává doprava na místo určení.
 - Pitný režim po celý den
 - Stravu - bagety, obložené chleby atd.
 - Přepravu na stanoviště
 - Batůžek
 - Bezpečnostní pořadatelskou vestu

Vyplněním a odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro potřeby tohoto závodu. Uvedené informace nebu-
deme poskytovat jiným stranám na marke�ngové účely. V případě jakýchkoliv otázek se na nás můžete obrá�t na následující 
kontakty: tel: 731 050 451 nebo na e-mail: czechtour.brigada@seznam.cz

Vážení sportovní přátelé,
Obdrželi jsme od Vás žádost stát se brigádníkem na světovém poháru v silniční cyklis�ce Czech Tour 2020. Budu se Vám snažit 
osvětlit co tahle placená brigáda obnáší.

Odjezd z Olomouce 6. 8. do Uničova bude cca v 7:00 hodin. Většinou od hotelu Clarion napro� hlavnímu autobusovému nádraží.
Po příjezdu do Uničova budete rozděleni do pracovních skupin.

Co se od Vás očekává:
- složit a instalovat v cílovém prostoru 1200 m železných oplůtků
- nainstalovat na ně bannery jednotlivých partnerů závodu
- nafouknout cca 25 reklamních nafukovadel včetně cílové brány
- Instalovat veškeré další reklamní modely partnerů závodů
- postavit V.I.P. prostor pro partnery závodů
- navézt auta profesionálních týmů na parkoviště
- po skončení přípravy cílového prostoru pořadatelská činnost v místě . Tzn. hlídání přechodů ať se nám nestane, že chodec vejde 

do cesty závodníkům.
- po skončení závodu se vše uklidí a naloží na kamiony a odvezeme Vás vyspat na ubytovnu

Po dvou dnech v Uničově se v pátek večer přestěhujeme na ostravsko,  kde v sobotu ve Frýdku-Místku a v neděli ve Šternberku 
bude velké finále.
Neslibujeme vzdušné zámky je to opravdová práce ale dostanete slušně a hned zaplaceno a máte možnost být u něčeho mimořád-
ného.
Velice děkuji za Váš čas a těším se na spolupráci.

Přihláška na dobrovolníka /pořadatele na Czech Tour 6.8 - 9.8. 2020

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

JMÉNO:

PŘÍJMENÍ:

ADRESA:

TELEFONNÍ ČÍSLO:

PODPIS:
(v případě brigádníka mladšího 15 let, podpis zákonného zástupce)


