
Koho hledáme? 

Osoby starší nejlépe 18 let se zodpovědným zájmem stát se dobrovolníkem zimních Olympijských her 
dětí a mládeže. 

Co budete dělat? 

Budete se aktivně podílet na zajištění příprav a průběhu X. ročníku Zimní olympiády dětí a 

mládeže (dále jen „ZODM“) v Královéhradeckém kraji v termínu od 19. 1. 2023 do 27. 1. 2023. Sa-

motný termín ZODM je 22.-26. 1. 2023 
 

Co bude Vaší odměnou? 

• Jedinečné zážitky z jubilejní X. Zimní olympiády dětí a mládeže  

• Setkání s mladými sportovci z celé České republiky a nová přátelství 

• Spolupráce s profesionálním organizačním týmem tohoto unikátního sportovního projektu 

• Zkušenosti ze sportovního prostředí 

• Unikátní funkční čepice ZODM, tričko ZODM, pro dobrovolníky pracující v terénu také originální 

funkční plášť  

• Plná penze, podle potřeby ubytování a pitný režim 

 

Můžete si vybrat z těchto funkcí 

1. Technický pracovník v terénu – pomoc s úpravou sportovišť přímo ve sportovních areálech 

Horní Mísečky a Vejsplachy; 

2. Catering - budete mít na starosti kontroly vstupu a VIP osob; 

3. Ceremoniály – ke každé olympiádě patří i slavnostní ceremoniály. Budete se podílet na zajištění 

Zahajovacího ceremoniálu, Medailového ceremoniálu nebo Závěrečného ceremoniálu; 

4. Asistence na parkovištích – budete navádět fanoušky a další návštěvníky na volná parkovací 

místa; 

5. Zpracování sportovních výsledků do centrálního informačního systému – po skončení jed-

notlivých závodů budete od organizátorů sportů přebírat ve fyzické podobě výsledky závodů a ná-

sledně je přepisovat do elektronické podoby do speciálního informačního systému; 

6. Instalace a deinstalace brandingu – ke každé olympiádě patří spoustu reklamního a propagač-

ního materiálu, který je potřeba, umístit, vyvěsit, připevnit, nalepit a následně uklidit. Vaším úkolem 

bude tyto předměty rozmístit dle instrukcí organizátora na daném sportovišti ZODM; 

7. Přeprava materiálu – budete nakládat, vykládat a stěhovat připravený materiál pro potřeby 

ZODM; 



8. Informační servis – jako „infopoint“ (informátor) budete zodpovídat dotazy veřejnosti i sportov-

cům k celé ZODM; 

9. Stevard/Stevardka – budete napomáhat při přepravě sportovců na jednotlivá sportoviště v pře-

dem stanovený čas. Budete kontrolovat, že v autobuse sedí ti správní sportovci z jednotlivých krajů, 

aby stáli tito závodníci na startu včas; 

 

Můžete si vybrat preferované sportoviště, kde budete pracovat (preference není 
závazná, lze k ní v případě možností přihlédnout) 

• Špindlerův Mlýn – Horní Mísečky – přímo na sjezdovce Machytka (alpské lyžování, snowboar-

ding, skicross, snowboardcross, slope style) 

• Vrchlabí - Vejsplachy – stadion (běžecké lyžování, biatlon, lyžařský orientační běh, běžecké lyžo-

vání handicapovaných) 

• Vrchlabí – zimní stadion (hokej) 

• Trutnov – zimní stadion (hokej) 

• Nová Paka – zimní stadion (krasobruslení) 

• Špindlerův Mlýn – hotel Clarion (šachy) 

 

Můžete si vybrat, ve kterých dnech chcete pracovat 

• Před ZODM (přípravy v jednotlivých místech již od 18. 1. 2023) 

• V průběhu celé olympiády nebo jen v jednotlivých dnech (22. 1. 2023 – 27. 1. 2023) / Upřednost-

níme dobrovolníky na celý průběh olympiády 

• Po ZODM 

 

Jaké vybavení budete mít? 

• Stejnokroj dobrovolníka, Dobrovolníci pomáhající venku trenérský plášť 

• Příručka dobrovolníka 

• Občerstvení 

• Kontakt na vedoucího úseku 

• Školení pro dobrovolníky (představení týmu, rozdělení dobrovolníků, školení BOZP, CIS tým ško-

lení), malý dáreček 

 

Kontakt:  Mgr. Petr Poláček  
     tel. 777 647 274 
email: ppolacek@kr-kralovehradecky.cz 

mailto:ppolacek@kr-kralovehradecky.cz


Dotazník dobrovolníka: 

Křestní jméno:   ……………………………………………………………………… 

 

Příjmení:   ……………………………………………………………………… 

 

E-mail:    ……………………………………………………………………… 

 

Telefon:    ……………………………………………………………………… 

 

Rok narození:  ……………………………………………………………………… 

 

Místo bydliště – město: ……………………………………………………………………… 

 

Lyžařské dovednosti (zatrhni): 
 

• Velmi pokročilý 

• Pokročilý 

• Mírně pokročilý 

• Začátečník 

• Neumím lyžovat 

 

Ovládám cizí jazyk: 
 

• Anglický 

• Německý 

• Polský 

• Žádný z uvedených 

 

Ve kterých dnech chceš pracovat?  Zaškrtnout minimálně 3 dny. 
 

• před ZODM (primárně od 18. do 22. ledna 2023; nárazově případně i 10 dnů před akcí) 

• neděle 22. ledna 2023 

• pondělí 23. ledna 2023 

• úterý 24. ledna 2023 

• středa 25. ledna 2023 

• čtvrtek 26. ledna 2023 

• pátek 27. ledna 2023 



Vyber sportoviště – místo výkonu práce, které upřednostňuješ jako dobrovolník. Zaškrt-

nout můžeš více možností. 

 

• Špindlerův Mlýn – Horní Mísečky (sjezdovka) 

• Vrchlabí - Vejsplachy (běžecký / biatlonový areál) 

• Vrchlabí (zimní stadion) 

• Trutnov (zimní stadion) 

• Nová Paka (zimní stadion) 

• Špindlerův Mlýn (indoor, hotely, hostesky apod.) 

 

Velikost oblečení (označ) 

 
 

XS  S  M  L  XL  XXL 

 

Vlastním notebook a mohu ho použít pro zapisování výsledků (pro dobrovolníky v admi-

nistrativním procesu) 
 

• ANO 

• NE 

 

Aktuální zaměstnání 

 

• ………………………………………………………………………………………… 

• Student SŠ 

• Student VŠ 

 

Dosavadní pracovní dovednosti, schopnosti a zkušenosti 

 
……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Odesláním dotazníku souhlasím se zpracováním svých osobních údajů. 
 

Vyplněný dotazník posílejte:   

Mgr. Petr Poláček email: ppolacek@kr-kralovehradecky.cz 
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