
Zostań Wolontariuszem

Mistrzostwa Świata
Juniorów

w Short Tracku
2-4 marca 2018

Arena Lodowa
Tomaszów Mazowiecki



Zgłoś się już dziś na wolontariat 
przy jednej z największych imprez 
łyżwiarskich!

Jeżeli interesujesz się sportem, zbierasz 
doświadczenie do przyszłej pracy zawodowej 
w marketingu, public relations, chcesz poznać 
specyfikę organizacji imprez lub po prostu chcesz 
miło spędzić zimowe dni dobrze bawiąc się 
podczas wolontariatu, zgłoś się, jako 
wolontariusz podczas 

ISU MISTRZOSTW ŚWIATA JUNIORÓW W SHORT 
TRACKU, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ TEJ ZIMY 
W TOMASZOWIE! 



Dzięki Twojej pomocy zarówno 
zawodnicy jak i widzowie, którzy 

przybędą na te zawody zobaczą wysoki 
poziom organizacji i poczują atmosferę 

współpracy, gościnności oraz 
wzajemnego wsparcia. Poszukujemy 

osób, które będą realizowały 
powierzone im obowiązki z pełnym 

zaangażowaniem i satysfakcją. Chcemy, 
by udział w Mistrzostwach Świata był 

także dla Ciebie niezapomnianym 
przeżyciem i świetną zabawą! 



Co zapewniamy 
wolontariuszom?

W zamian za Twój 
poświęcony czas, 
entuzjazm, pracę my 
oferujemy poznanie 
organizacji imprez od 
środka, dobór stanowiska 
według Twoich 
preferencji i umiejętności, 
możliwość poznania 
ciekawych osób 
i sposobu ich pracy

Każdy wolontariusz 
w dniu zawodów jest 

objęty ubezpieczeniem 
NNW. 

Gwarantujemy 
również: 

Szkolenie 
stanowiskowe przed 

rozpoczęciem 
współpracy 

Wyżywienie 

Strój wolontariusza 

Certyfikat odbycia 
wolontariatu oraz na 
życzenie referencje 

Możliwe jest również 
zaliczenie praktyk 

studenckich 



ISU Mistrzostwa Świata 
Juniorów w Short Tracku 
Zawody w short tracku rozgrywane są co roku pod 
patronatem Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej (ISU). 

Pierwsze mistrzostwa odbyły się w Seulu w 1994 roku. 
Polacy po raz pierwszy na MŚJ zaprezentowali się w 1997 
roku podczas zawodów w Marquette. Wówczas do 
Stanów Zjednoczonych wysłaliśmy czteroosobową kadrę: 
Anna Charkiewicz, Marta Bakier, Tomasz Sadowski, 
Marcin Stankiewicz. Najlepiej zaprezentowała się Anna 
Charkiewicz, która na 500 metrów zajęła 12. miejsce. 

Polska dwukrotnie gościła Mistrzostwa w 2001 i 2013 r w 
Warszawie. Teraz będziemy gospodarzem po raz trzeci. 



Podstawowe 
informacje o 
wolontariacie

Organizatorem Mistrzostw 
Świata Juniorów jest 

Polski Związek Łyżwiarstwa 
Szybkiego 

Lokalizacje:

• Arena Lodowa, Tomaszów 
Mazowiecki

• Hotele w Spale

• Lotnisko Chopina w Warszawie

Termin:

• 26 luty – 5 marca 2018

Zadania w projektach:

• Logistyka i zakwaterowanie

• Transport

• Komisja sportowa

• Biuro prasowe

• Biuro zawodów

• Antydoping



Opisy stanowisk
LOGISTYKA i ZAKWATEROWANIE 

26.02 – 5.03.2018 

WYMAGANA ZNAJOMOŚĆ J.ANGIELSKIEGO 

Godziny pracy każdego dnia będą ustalone w 
późniejszym terminie na podstawie harmonogramu 
zawodów 
i dyspozycyjności wolontariusza 

Zadania: 

• Obsługa grup zawodników
i trenerów.

• Pomoc w akredytacji 
i zakwaterowaniu, 

• udzielanie informacji na temat zawodów. 

TRANSPORT 

26.02 – 5.03.2018 

WYMAGANA ZNAJOMOŚĆ J.ANGIELSKIEGO 

Godziny pracy każdego dnia będą ustalone w 
późniejszym terminie na podstawie harmonogramu 
przylotów 
i wylotów i dyspozycyjności wolontariusza 

Zadania: 

• Obsługa grup zawodników 
i gości VIP. 

• Welcome desk na lotnisku. 

• Pomoc w koordynacji autokarów 
i transportu gości VIP. 



Opisy stanowisk

KOMISJA SPORTOWA 

26.02 – 4.03.2018 

Godziny pracy każdego dnia będą ustalone w późniejszym terminie na 
podstawie harmonogramu zawodów i dyspozycyjności wolontariusza 

WYMAGANA ZNAJOMOŚĆ J.ANGIELSKIEGO 

Zadania: 

• Nadzór nad organizacją sesji treningowych. 

• Współpraca z przedstawicielem komisji ds. obiektu odnośnie 
informacji o przygotowaniu toru na poszczególne sesje treningowe. 

• Pomoc w organizacji spotkania kierowników ekip i losowania
w zakresie przygotowania i dystrybucji list zawodników. 

• Wsparcie sędziów w zakresie współpracy z biurem zawodów
i obsługą lodowiska. 

• Dystrybucja do wskazanych punktów (heat box; coach area) list 
zawodników i aktualnych list startowych. 

• Pomoc w heat box w sprawnych przenoszeniu koszy z ubraniami 
zawodników podczas trwania biegów. 

BIURO PRASOWE 

1 – 4.03.2018 

Godziny pracy każdego dnia będą ustalone w późniejszym terminie na 
podstawie harmonogramu zawodów i dyspozycyjności wolontariusza 

WYMAGANA ZNAJOMOŚĆ J.ANGIELSKIEGO 

Zadania: 

• Pomoc przy montażu i demontażu materiałów promocyjnych 
i reklamowych sponsorów na terenie Areny Lodowej (np. banery, 
balony). 

• Dbanie o stan wizualny biura, uzupełnianie cateringu i niezbędnych 
materiałów biurowych, nadzór nad stanem technicznym sprzętu i w 
razie potrzeby wzywanie informatyka, udzielanie podstawowych 
informacji dziennikarzom i kontaktowanie ich z szefem biura 
prasowego. 

• Obecność na hali zawodów, dbałość o zabezpieczenie potrzeb 
dziennikarzy w strefie dla nich przeznaczonej na trybunach (np. 
dostarczanie wyników z biura prasowego, udzielanie 
podstawowych informacji odnośnie programu zawodów, 
dziennikarzom i kontaktowanie ich ze wskazanymi osobami z Biura 
Prasowego. 

• Pomoc przy organizacji konferencji prasowej, wywiadów podczas 
Mistrzostw Świata z uczestnikami. 



Opisy stanowisk

BIURO ZAWODÓW 

2-4.03.2018 

Godziny pracy każdego dnia będą ustalone w późniejszym terminie na 
podstawie harmonogramu zawodów i dyspozycyjności wolontariusza 

WYMAGANA ZNAJOMOŚĆ J.ANGIELSKIEGO 

Zadania: 

Dystrybucja komunikatów i innych dokumentów w trakcie trwania 
Mistrzostw do sędziów, drużyn i do Komisji Sportowej i Mediów. 

KOMISJA ANTYDOPINGOWA 

2 -4.03.2018 

Godziny pracy każdego dnia będą ustalone w późniejszym terminie na 
podstawie harmonogramu zawodów i dyspozycyjności wolontariusza 

WYMAGANA ZNAJOMOŚĆ J.ANGIELSKIEGO LUB J. ROSYJSKIEGO 

Zadania: 

• Informowanie Zawodników, Trenerów, Opiekunów o możliwości 
udzielenia pomocy lekarskiej w przypadkach chorobowych 

• Katalogowanie i pilnowanie codziennej dokumentacji świadczonych 
przez lekarzy i ratowników usług medycznych. 

• Pomoc w opiece nad ewentualnym chorym (nie udzielanie pomocy 
lekarskiej): od udzielenia pomocy lekarskiej do chwili przekazania 
chorego opiekunowi , organizacja transportu do hotelu (we 
współpracy z działem transportu) 

• Wyszukiwanie i kierowanie do Komisji zawodników wytypowanych 
do przeprowadzenia badań antydopingowych 



APLIKACJA 

Prosimy o wypełnienie arkusza aplikacyjnego APLIKACJA ON-LINE

przesyłanie zgłoszeń do dnia 05.02.2018

Rozpatrywane będą tylko zgłoszenia wysłane przez formularz aplikacyjny

Wszelakie pytania prosimy kierować na adres e-mail: 
wolontariat@pzls.pl

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdROELl0MtSBQl3bPyQHfzr2tJHfvPAjMd9s6d95Bx0RhMe8g/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
mailto:wolontariat@pzls.pl

