REKRUTACJA - WOLONTARIAT „SILESIA EQUESTRIAN”
Stań się częścią Silesia Equestrian
Jeździectwo z najwyższej półki - Radość tworzenia
Silesia Equestrian – CSI *** 04-15.07.2018 Jakubowice k. Namysłowa

SPORT JEŹDZIECKI NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE- WSPANIAŁA WAKACYJNA ZABAWA
Silesia Equestrian 2018 – Międzynarodowe zawody w Jakubowicach odbywające się już po raz 4.
Impreza popularna w kraju i za granicą, doceniana zarówno pod kątem organizacyjnym, jak i
sportowym. Program Aktywna Praktyka pozwoli Ci stać się częścią Zespołu wybranego już 3ci raz
jako „Organizator Roku wg. portalu KadraSkoki.pl”
Silesia Equestrian kojarzona jest jako wielkie sportowe wydarzenie, będące jednocześnie eventem
o świetnej atmosferze. Silesia Equestrian to nie tylko praca- to także czas wakacyjnego wypoczynku
i zabawy w gronie przyjaciół
Tegoroczna edycja SE to konkursy od 120 do 160 cm. Aż 8 z nich zaliczanych jest do światowego
Rankingu Longines. Do tego sportowe gratki, takie jak European Youngster Cup i konkursy
kwalifikacyjne do Mistrzostw Europy 2019.

STAŃ SIĘ CZĘŚCIĄ TEGO WYDARZENIA!
POWODZENIE TEJ IMPREZY MOŻE TEŻ TWOJĄ ZASŁUGĄ!
Poszukujemy:
AKTYWNYCH WOLONTARIUSZY

Jeśli:
● Jesteś pasjonatem koni
● Jesteś samodzielny w działaniu
● Masz skończone 16 lat
● Jesteś pracowity, otwarty i odpowiedzialny
● Lubisz pracować w zespole
● Jesteś dyspozycyjny
To jesteś osobą, której szukamy!

Oferujemy Tobie:
●
●
●
●
●
●
●
●

Całodzienne wyżywienie
Ubiór z zawodów Silesia Equestrian (czapka i koszulka)
Ubezpieczenie NW/OC
Doświadczenie przy organizacji międzynarodowych zawodów jeździeckich
Przyjazną atmosferę
Kontakt ze sportem na najwyższym poziomie
Certyfikat potwierdzający Twoje uczestnictwo w praktyce wolontariackiej podczas
prestiżowych zawodów jeździeckich
Udział w imprezach towarzyszących

Ważne!
● Nie gwarantujemy zakwaterowania, jednakże dajemy możliwość skorzystania z namiotów
harcerskich
● Nie ponosimy kosztów Twojego dojazdu
● Zapewniamy odbiór z dworca w Namysłowie, po uprzednim umówieniu się
● Oczekujemy zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału
● W przypadku osób niepełnoletnich wymagamy pisemnej zgody rodzica/opiekuna na udział
jako wolontariusz w SE

Rekrutacja składa się z 4 kroków:
1. Przesłanie zgłoszenia poprzez wypełnienie kwestionariusza on-line kandydata do dnia
01.06.2018r
2. Informacja zwrotna zostanie przekazana kandydatom, którzy spełnią oczekiwania,
poprzez e-mail
3. Rozmowy kwalifikacyjne będą odbywać się poprzez bezpośrednie spotkania oraz
możliwość wykorzystania video rozmowy (Skype, Facebook, Gmail)
4. Osoby, które pozytywnie przejdą etap rozmów rekrutacyjnych, zostaną poinformowane o
dalszych krokach indywidualnie
Jeśli te wszystkie sprawy są dla Ciebie ważne, aplikuj do nas już dziś!
Nie zwlekaj, masz czas tylko do 01.06.2018! Jesteś osobą, której potrzebujemy!

Zapraszamy do Jakubowic od 3-go do 15-go lipca
(istnieje możliwość pozostania na terenie ośrodka pomiędzy poszczególnymi tygodniami imprezy).
Nie możesz być u nas przez całe dwa tygodnie? Zgłoś się na wybrany przez siebie termin!
Pierwszy tydzień wolontariatu trwa 03- 08.07; drugi: 10-15.07.
Zgłoś się do nas wypełniając kwestionariusz znajdujący się pod linkiem poniżej:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=50965bd4f8e843179f891b87f678
7424
Prosimy o dołączenie klauzuli zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Informujemy, że
skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

