Serdecznie zapraszamy studentów AWF do zostania Wolontariuszem
2. edycji największego międzynarodowego młodzieżowego turnieju piłkarskiego w Polsce:

4-6 LIPCA 2014
STADION OLIMPIJSKI we Wrocławiu
Kim jesteśmy?
Euro-Sportring jest fundacją non-profit z siedzibą w Holandii. Od ponad 50 lat integruje młodych sportowców z
wielu krajów. Obecnie organizuje rozgrywki piłkarskie w 13 krajach Europy, w których uczestniczy ponad 8000
drużyn z różnych kontynentów.
O Turnieju:
Wrocław Trophy, to już druga edycja największego w Polsce, młodzieżowego turnieju piłkarskiego. W tym roku
spodziewamy się udziału ponad 100 drużyn z 10 krajów w 9 kategoriach: U19, U17, U16, U15, U14, U13, U11/7
oraz pierwszy raz w tym roku, udział wezmą dziewczęta: G15 oraz G17. Turniej rozpocznie się uroczystą
ceremonią otwarcia na wrocławskim Rynku. Mecze rozgrywane są na nowoczesnym kompleksie sportowym AWF
przy Stadionie Olimpijskim, który znajduje się w Parku Szczytnickim – najstarszym i największym obszarze
rekreacyjnym w mieście. Więcej szczegółów:

https://www.facebook.com/wroclawtrophy

http://www.wroclaw-trophy.pl/

Kto nas wspiera?
Akademia Wychowania Fizycznego
Miasto Wrocław
Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław
Młodzieżowy Klub Sportowy „Parasol”
Dolnośląski Związek Piłki Nożnej
Informacje ogólne dotyczące wolontariatu:

•
•
•

Praca odbywać się będzie według ustalonego wcześniej grafiku. Istnieje możliwość wykazania się w
różnych obszarach. Wszystko zależy od Ciebie i Twojej dyspozycyjności
Szkolenia odbędą się w ostatnich tygodniach czerwca
Proponujemy następujące obszary: Przygotowania, Ceremonie (Eventy), Turniej, Zakwaterowanie.
Opis działania poszczególnych obszarów, znajdziesz TUTAJ
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Aby zostać Wolontariuszem na turnieju, musisz:
•
•
•

mieć 18 lat (rocznikowo)
znać język angielski na poziomie komunikatywnym, mile widziana znajomość innych języków
wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny TUTAJ

Ważne daty:
•
•
•
•
•

do 08.06- nadsyłanie zgłoszeń
do 13.06- rozmowy rekrutacyjne (każdy otrzyma informację o jego dalszym udziale w procesie)
16.08- ogłoszenie ostatecznego składu Wolontariuszy
28.06- 07.07- czas przygotowań, rozgrywek oraz zakończenia turnieju (wg dyspozycyjności)
06.07- After- party

Co oferujemy?
•
•
•
•
•

Wyżywienie podczas turnieju
Koszulki
Certyfikat
Ubezpieczenie na czas turnieju
After-party

Koordynator Wolontariatu:
Aleksandra Olszanowska
mob.: + 48 609 166 418
e-mail: wroclawtrophy@gmail.com

2

