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Úvodní slovo
Milí týmáci,
dostává se Vám do rukou první číslo čtvrtletníku projektu
EYOWF 2011. V prvé řadě bychom Vám chtěli poděkovat za
Vaši přízeň a přihlášení se do týmu dobrovolníků, tzv. EYOWF
TEAMU, pro Hry IV. zimní olympiády dětí a mládeže České
republiky (ODM) 2010 a 10. Zimního evropského olympijského
festivalu mládeže (EYOWF) 2011 .

Te

ez

r

a

Dobrovolníci jsou nepostradatelnou součástí každé velké události, nejen v oblasti sportu. Tvoří pravou ruku organizátorů
a pomáhají tak vzájemnou kooperací k úspěšnému uspořádání
akce. Jsme upřímně rádi, že se ještě dnes najdou tací, kteří jsou
ochotni obětovat svůj volný čas a připojit se k dobré věci. Dobrovolník je člověk, který nemyslí jen sám na sebe, ale má chuť
udělat něco pro ostatní a být tak prospěšný sobě i svému okolí. Děkujeme, že právě Vy k takovým patříte. Díky Vám máme
možnost podpořit mladou generaci a zajistit jí příjemné a nezapomenutelné zážitky prostřednictvím obou sportovních akcí
v Libereckém kraji na celorepublikové i mezinárodní úrovni.
Přípravy na olympiádu dětí a mládeže, která se neúprosně
blíží, jsou v plném proudu. Čeká na Vás hromadné školení
dobrovolníků a posléze samotná ODM 2010. Tato jedinečná
sportovní událost bude pro všechny – organizační tým i dobrovolníky – velkou zkouškou a současně generálkou na EYOWF
2011, který se stane jednou z největších sportovních akcí
v historii České republiky. Osm sportovních disciplín festivalu 2011 vyžaduje složitější infrastrukturu a logistiku celé akce.
Proto bude velice nutné, abyste byli včas se vším seznámeni a byli schopni se naplno zapojit do spolupráce. Následující
stránky Vám nabídnou několik užitečných informací pro naši
vzájemnou spolupráci. Proto prosíme, věnujte jim pozornost!
Vanda Šulcová a Tereza Milerová, EYOWF TEAM
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Pozvánka
Milí dobrovolníci,
rádi bychom Vás všechny touto cestou pozvali na první společné

setkání členů EYOWF TEAMU
Termín: sobota 16. 01. 2010
Místo: Centrum Babylon Liberec (sál EXPO)
Nitranská 1, 460 12 Liberec
Vzhledem k tomu, že se jedná o první společné setkání členů
EYOWF TEAMU a zástupců organizačního výboru obou sportovních akcí, prosíme všechny, aby se v maximální možné míře
termínu přizpůsobili. Na tomto setkání byste neměli chybět!
Časový harmonogram:
8:30
9:00
12:00
13:00

– 9:00
– 12:00
– 13:00
– 15:00

Prezence
Dopolední program společný pro všechny členy
Oběd
Odpolední program jednotlivých sekcí

Prosíme o potvrzení Vaší účasti do 31. 12. 2009 jedním z následujících způsobů:
- e-mailem na adresu: tereza.milerova@eyowf2011.cz
- zasláním formuláře o potvrzení účasti, který Vám společně
s tištěnou pozvánkou přijde poštou
V případě, že se na setkání z vážných důvodů nemůžete dostavit, budeme Vaše proškolení před ODM 2010 řešit individuálně,
a v tom případě nás, prosím, obratem kontaktujte.
Těšíme se na setkání s Vámi!*
*Pozn.: Toto setkání se netýká rozhodčích.
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Co nás čeká
v zimní sezóně 09/10
Harmonogram

12/09 – 1/10
Zaškolovací závody jednotlivých sportů
Potřebná účast všech členů týmu, kteří budou během ODM
2010 a EYOWF 2011 pomáhat při organizaci závodů přímo
v areálech; termíny sdělíme individuálně dle zařazení k jednotlivým sportům

16. 01. 2010
Setkání členů EYOWF TEAMU
Účast všech dobrovolníků v maximálním možném počtu; setkání se netýká rozhodčích

31. 1 – 5. 2. 2010
Hry IV. zimní olympiády dětí a mládeže ČR (ODM) 2010
generálka před EYOWF 2011 – účast co nejvíce členů
Organizátor: Liberecký kraj
Disciplíny: alpské lyžování, běh na lyžích, biatlon, lední
hokej, krasobruslení, rychlobruslení, severská
kombinace, skok na lyžích, snowboarding, korespondenční výtvarná soutěž, standardní tanec
Kategorie:
sportovci narození v roce 1994 a mladší.
Popis akce:
Hry IV. zimní olympiády dětí a mládeže ČR (ODM) 2010 jsou
vrcholnou českou soutěží krajských reprezentací žákovské
kategorie. Uskuteční se o rok dříve, než 10. Zimní evropský
olympijský festival mládeže (EYOWF) 2011, který rovněž přivítá Liberecký kraj. Obě akce připravuje zkušený tým pořadatelů,
který má praxi z organizace závodů Světového poháru a dalších vrcholných akcí. Pro něj, stejně jako pro další organizátory
v některých střediscích a dobrovolníky, proto bude ODM generálkou na zimní festival 2011.
Spolupráce s dobrovolníky:
Členové dobrovolnického EYOWF TEAMU podpoří během
ODM 2010 svojí pomocí organizátory ve všech oblastech příprav a organizace. Po celou dobu konání Her jim bude zajištěno stravování, doprava do areálů, ubytování (po vzájemné
dohodě) a vstupy na slavnostní ceremoniály. Dále také řada
výhod a benefitů.
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Charakteristika oblastí organizace
pro dobrovolníky ODM 2010
Akreditace / tvorba a výdej akreditačních karet, práce na PC, komunikace s účastníky,
podávání informací; kontaktní osoba: Kateřina Krausová

Ubytování

/ asistence při ubytovávání a podávání informací v ubytovacích zařízeních
všem účastníkům olympiády, prodej propagačních materiálů ODM, vyvěšování výsledků; kontaktní osoba: Klára Valentová

Attaché / zprostředkování informací mezi členy organizačního týmu a vedoucími výprav
z jednotlivých krajů; kontaktní osoba: Marie Sokolová

Stravování / občerstvovací servis pro účastníky a organizátory závodu v některých areálech; kontaktní osoba: Kateřina Krausová

Komunikace a média / asistence při provozu tiskového střediska, administrace

webových stránek www.olympic.cz/odm2010, spolupráce při výrobě denních novin - mj. sběr zajímavostí a podkladů, flash interview s účastníky, psaní textů; kontaktní osoba: Vladimír Zemánek

IT / instalace a rozmístění výpočetní techniky do stanovených míst v areálech a uvedení do
provozu, kontrola, údržba; kontaktní osoba: Tomáš Bureš

Promo, Marketing / areály - distribuce a instalace propagačních a reklamních materiálů, reklamních plachet, nafukovadel, navigace a tiskovin, informační centra - podávání informací návštěvníkům a akreditovaným osobám, výzdoba oficiálních prostor festivalu, průběžné
doplňování a kontrola propagačních míst; maskot – pohyb po v areálech a Liberci; kontaktní
osoby: Promo – Daniel Merz, Marketing – Jiří Erben

Ceremoniály

/ pomoc při zahajovacím a závěrečném ceremoniálu, taneční a výtvarné
soutěži, bezpečnostní dohled a zabezpečení pitného režimu soutěžícím při taneční soutěži,
pomoc při instalaci výstavy; kontaktní osoby: Pavel Jakubec, Eva Hodboďová

Sport – biatlon

/ areál Břízky, Jablonec nad Nisou – spolupráce při zajištění chodu
závodů, pomoc při vyhlášení výsledků, úpravy areálu, občerstvovací servis pro účastníky a organizátory závodu, koordinace dopravy v areálu; kontaktní osoba: Jan Matouš

Sport – skoky na lyžích / areál Harrachov – technici – pomoc při úpravě můstku,
pomoc rozhodčím; race office – administrativní práce; kontaktní osoba: Karel Falka

Sport – běhy na lyžích / areál Vesec (Bedřichov), Harrachov – technici - pomoc při úpravě tratí, pomoc rozhodčím; race office – administrativní práce; kontaktní osoba: Arnošt Hlaváček

Sport – krasobruslení / Tipsport arena, Liberec – servis pro rozhodčí a technický

úsek, dohled nad zázemím, jednoduché administrativní práce; kontaktní osoba: Jitka Krčmářová–Mokrá

Doprava

/ koordinace a navigace vozidel na parkovištích a příjezdových komunikacích,
poskytování dopravních informací; kontaktní osoba: Petra Balčíková

Dobrovolníci

/ pomoc při koordinaci dobrovolníků, předávání informací a komunikace se členy EYOWF TEAMU, tvorba zázemí pro členy, administrativní práce; kontaktní osoba:
Tereza Milerová
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Roman Kumpošt:
Dobrovolníci jsou
vizitkou hostitelské země
Roman Kumpošt, dlouholetý lyžařský diplomat a čestný prezident organizačního výboru EYOWF 2011, absolvoval v minulosti mnoho významných
sportovních akcí včetně mistrovství světa, zimních olympijských her i sportovních festivalů mládeže.
Všechny významné sportovní soutěže jsou spojené s dobrovolníky. Jejich zapojení vyjadřuje sounáležitost s akcí, její podporu i zdravý lokální patriotismus a je také formou deklarace
sportovní veřejnosti, že v daném regionu podobnou aktivitu vítá. Bez dobrovolníků by tyto akce
postrádaly vnitřní spirit a staly se tak pouze surovým komerčním produktem. Nejinak je tomu
i v případě EYOWF 2011 v Libereckém kraji.
Jaký vliv mají dobrovolníci na samotnou úroveň organizace těchto soutěží?
Velmi výrazný. První, na koho zpravidla návštěvníci akce narazí, jsou totiž dobrovolníci. Ať už jde
o akreditace, řízení dopravy či logistiku. A právě jejich úroveň a vystupování, znalost problematiky i oblasti, v níž se pohybují, jazyková vybavenost nebo schopnost přátelské a vlídné komunikace poskytuje obraz nejen o celkovém průběhu soutěže, ale je zároveň prezentací obyvatel celého regionu či pořadatelské země. Vždy jsem byl například v pozitivním směru nadšen vlídností
a přátelským vystupováním japonských dobrovolníků, ale současně zklamán jejich schopností
komunikovat alespoň v jednom světovém jazyku.
Co považujete pro dobrovolníky v jejich činnosti či přístupu za nejdůležitější?
Vlídnost a přátelské vystupování vůči návštěvníkům a sportovcům při zachování profesionality
jimi odváděné práce. Dobrovolníci jsou vlastně pořadatelskými reprezentanty hostitelské země
a jejich vystupování ovlivňuje celkové mínění ostatních účastníků.
Jaké zkušenosti máte z fungování dobrovolnických týmů při akcích v České republice?
Velice oceňuji zájem veřejnosti o členství v týmu dobrovolníků a dobrou spolupráci s organizátory akcí – to dokazuje, že je sportovně založená a fandí sportu. Ne tak dobré poznatky však
mám z toho, jaké informace a školení tyto týmy dobrovolníků dostávají při některých akcích od
profesionálního organizačního štábu. Také dobrovolníci potřebují přípravu, ale někdy se kvalita
i důležitost tohoto ´tréninku´ podceňuje.
Vzhledem k tomu, že se v poslední době u nás koná hodně různých sportovních akcí,
nestálo by za to vytvořit univerzální profesionální dobrovolnický tým?
Nedomnívám se, že je to možné. Tým dobrovolníků z velké části tvoří lidé z určité oblasti a jejich
aktivita musí souviset i s lokálním patriotismem a snahou ukázat, že lidé v tomto regionu akci
zvládnou. Spíše si myslím, že by bylo účelné vytvořit kvalitní profesionální školicí tým, který by
dokázal aplikovat zkušenosti z práce dobrovolníků při vzdělávání a zvyšování kvalifikace dalších
pořadatelů, a tím posouvat úroveň školení stále nahoru.
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Benefity pro týmáky
Milí týmáci,
vzhledem k tomu, že dobrovolnická činnost není založena na
finanční odměně, připravili jsme pro Vás jako poděkování za
Vaši pomoc následující benefity:
slevová karta EYOWF TEAMU do vybraných obchodů (za
účast na ODM 2010)
volňásky a slevové kupóny do CineStar v Liberci a do
Aqua parku Babylon v Liberci (pro nejaktivnější dobrovolníky
nadcházející sezóny)
propagační materiály EYOWF a ODM – trička, multifunkční šátky, čepice, různé reklamní předměty ke všeobecnému využití (za účast na školeních a závodech)
Pro členy EYOWF TEAMU, kteří budou pomáhat na EYOWF
2011, máme přichystáno:
oficiální zimní oblečení členů EYOWF TEAMU
(zimní bunda a kalhoty)
doplňky k oblečení
Co získáš dál?
zkušenosti s pořadatelstvím nejvýznamnější sportovní akce
pro žáky základních škol a evropskou mládež
zážitky ze soubojů špičkových dorostenců, budoucích hvězd
světového sportu z celé Evropy
navázání nových přátelství
vstup na slavnostní ceremoniály obou sportovních akcí
zajištění stravování, ubytování a dopravy během akcí
možnost účastnit se týmáckých zábavných akcí
Navíc!
Pokud se zúčastníš ODM 2010, máš větší šanci být členem
týmu dobrovolníků na EYOWF 2011, a to v Tebou vybrané
oblasti organizace!
EYOWF EXTRA PROMO balíček za další nové týmáky
Přiveď do EYOWF TEAMU 5 nových členů, kteří budou pomáhat na ODM 2010 společně s Tebou, a získej od nás EXTRA
PROMO balíček, kde najdeš:
USB flash EYOWF, tričko a kšiltovku EYOWF, lahev na pití
EYOWF, desky s blokem, tužkou a post-it EYOWF
Stačí poslat e-mail na tereza.milerova@eyowf2011.cz, kam
uvedeš jména nových členů. Po jejich přihlášení Ti odešleme
promo balíček.
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Ahoj, jsem Kebule,
maskot ODM 2010
a všem Vám přeju
veselé Vánoce
a šťastný Nový rok!

EYOWF 2011, o.p.s.
Masarykova 457/4
460 01 Liberec
Tel.: 484 840 236
www.eyowf2011.cz
www.olympic.cz/odm2010
koordinátor dobrovolníků: vanda.sulcova@eyowf2011.cz
manažer dobrovolníků: tereza.milerova@eyowf2011.cz
Facebook Kebule: Kebule Ódéemková

