NÁSLEDUJÍCÍ SÉRIE OTÁZEK A ODPOVĚDÍ VÁM SNAD POMŮŽE:

Obsah
1.

ONLINE REGISTRACE.................................................................................................................... 1

2.

SLEVY a VOUCHERY – POUZE PRO ONLINE UŽITÍ! ....................................................................... 4

3.

VŠEOBECNÉ INFORMACE............................................................................................................. 5

4.

PŘED ZÁVODEM........................................................................................................................... 6

5.

BĚHEM ZÁVODU .......................................................................................................................... 8

6.

PO ZÁVODU ................................................................................................................................. 9

7.

BRIGÁDNÍCI A DOBROVOLNÍCI .................................................................................................. 11

1. ONLINE REGISTRACE
•

Jak se mohu přihlásit na závod online?
o

•

Na www.eventreg.cz si vytvoříte profil a poté se zaregistrujete.

Mohu se přihlásit na závod na místě?
o

Ano to je možné, pokud ovšem není již závod vyprodaný. Stačí si vyplnit přihlášku (jsou
na místě na stolcích u registrací) a přijít v den závodu v době registrací k danému
závodu (čas vždy v propozicích daného závodu) ke stánku/frontě nové registrace. Zde
uhradíte startovné a obdržíte startovní číslo.

•

Vyplnil jsem přihlášku, ale nevidím se na startovní listině?
o

Jsou zde dvě možnosti:
▪

1) registroval/a jste se na závod, ale neuhradil/a jste startovní poplatek do 10
dní, proto je nyní registrace neaktivní. Stačí uhradit startovné a opět se na
startovní listině objevíte. PLATBA MUSÍ BÝT NA ÚČTU POŘADATELE
NEJPOZDĚJI DO 3 DNŮ PŘED AKCÍ.

▪

2) Vytvořil/a jste si profil, ale neregistroval/a jste se na závod. Stačí se přihlásit
na svůj profil a dokončit registraci.

o
•

Nejedná se ani o jeden z výše zmíněných důvodů? Napište na dotazy@eventmedia.cz

Jak si mohu upravit své údaje – osobní, registrace apod.?
o

Přihlásíte se na svůj profil a v levé nabídce kliknete na „osobní nastavení“. Údaje, které
nejdou změnit touto cestou, změníte žádostí na dotazy@eventmedia.cz

o

Nezaplacené registrace můžete smazat a registrovat se znovu po přihlášení na svůj
profil. Kvůli úpravám uhrazených registrací napište na dotazy@eventmedia.cz
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•

Co je to RT?
o

RT je zkratka pro Rodinný tým, startovné v rámci určeného běhu pro jednoho
dospělého a dítě do 15 let.

•

Jak mohu startovné přepsat na jiného člověka?
o

Přepis startovného online je možný do 7 pracovních dnů před závodem: Náhradník/ce
si musí vytvořit profil na www.eventreg.cz a přihlásit se k závodu. Po dokončení
registrace náhradníka/ce, prosím zašlete emailové adresy vaše a náhradníka/ce, užité
při registraci na dotazy@eventmedia.cz. O zbytek se pak postaráme. JE ZDARMA.

o

Přepis startovného na místě: Je potřeba vyzvednout si na místě původní registraci s
číslem (buď vy osobně nebo náhradník/ce musí mít Vaši plnou moc). Náhradník/ce si
pak musí vyplnit přihlášku. S přihláškou a původním startovním číslem dojde k
pultu/stánku "nové registrace". Zde uhradí 50Kč, poplatek za převod na místě. Lze tak
učinit pouze v době registrací (viz propozice závodu).

•

Proč musím přepsat startovné?
o

Hlavními důvody je dohledatelnost závodníka v případě poranění a řádné zařazení
v kategoriích závodu. Při nepřepsání startovného budete diskvalifikováni.

•

Do kdy je možné učinit přepis startovného?
o

Při online převodu je potřeba v době otevřených online registrací (náhradník/ce musí
být přihlášen/a). JE ZDARMA.

o

Na místě je možný přepis v době registrací s dostatečným předstihem. JE
S POPLATKEM 50Kč.

•

Jsem zraněný/nemocný, vrátíte mi startovné zpět?
o

Je nám líto vašich zdravotních komplikací. Bohužel startovné nevracíme, viz pravidla
závodu. Ale je možné startovné převést na náhradníka/ci, viz otázka: „Jak mohu
startovné přepsat na jiného člověka?“

•

Co získám, když se online registruji?
o

Jistotu, že na vás zbyde startovní číslo. Před závodem obdržíte informační leták do
emailu. Tašku s dárky od sponzorů. Ušetříte si čas. Možnost objednání si originálního
trička a pamětního dárku (tubus nebo čelenka dle daného závodu).

•

Mám nárok na medaili?
o

Ano, pamětní medaile je připravena pro všechny, kteří dokončí závod a mají řádně
uhrazené startovné (startovní číslo na hrudi).
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•

Co je dárek, který je zahrnutý ve startovném?
o

•

Jedná se o funkční tubus série NN Night Run nebo čelenku u speciálních závodů.

Zaplatil jsem registraci bez trička, ale rád bych si ho přiobjednal, jak postupovat?
o

Pokud jste ještě neuhradili startovné, stačí se přihlásit na svůj profil a změnit registraci.
Pokud jste již uhradili startovné a je možné ještě objednat (viz propozice závodu),
prosím, napište na dotazy@eventmedia.cz

•

Jaký je minimální věk registrace?
o

Každá z kategorií má věkovou hranici, která se počítá podle ročníku narození, nikoliv
skutečného věku. Dané věkové rozmezí naleznete v pravidlech daného závodu.
Závodníci mladší 15 let musí dokládat Souhlas zákonného zástupce (ke stažení zde)

o

Dětské závody jsou do 14 let dle ročníku narození, jednotlivé kategorie naleznete
v pravidlech daného závodu.

•

Mohu registrovat dítě do závodu pro dospělé kategorie?
o

Napište na dotazy@eventmedia.cz spolu s odůvodněním, proč je dítě schopné se
závodu účastnit. Rozhodnutí je individuální.

•

Nepřišlo mi potvrzení o zaplacení, jak postupovat?
o

Zkontrolujte, zda se nacházíte na startovní listině daného závodu (závod/startovní
listina) a jaký máte status (zaplaceno / nezaplaceno). Pokud jste platili a máte status
nezaplaceno nebo jste se nenašli, prosím, napište na dotazy@eventmedia.cz zprávu
obsahující :
▪

1) jaký závod jste uhradili

▪

2) pod jakým emailem jste registrovaní a

▪

3) jako přílohu pošlete potvrzení o zaplacení od banky (na vyžádání posílají do
emailu nebo si jej můžete stáhnout na internetovém bankovnictví) ve formátu
PDF, abychom mohli co nejrychleji vaši platbu přiřadit.

•

Je možné se registrovat online a zaplatit startovné až na místě?
o

Bohužel, neuhrazené registrace jsou smazány v době uzavření registrací. Online
registrace musí být uhrazena a připsána na účet závodu do doby uzavření online
registrací, viz propozice daného závodu (závod/propozice).
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•

Lze uhradit startovné (jednotlivec/skupina) na fakturu?
o

Nejdříve se musí všichni registrovat k danému závodu/ům. Následně pošlete zprávu
na dotazy@eventmedia.cz obsahující:
▪

1) jména a příjmení

▪

2) emaily pod kterými jsou všichni přihlášeni

▪

3) fakturační údaje.

Následně vám vystavíme fakturu, po jejímž uhrazení vám potvrdíme startovné na daný
závod.
o

Tip: Jeden člověk ze skupiny, může přihlásit ostatní jako své podzávodníky. Po
dokončení své registrace stačí kliknout v levé nabídce na „přidat kolegu/dítě“ a
přihlásit jej. Tento postup opakujte tolikrát, kolik má členů týmu. Mezi jednotlivými
profily můžete přepínat pomocí okna „-změnit závodníka-„ v levém horním rohu.

•

Mohu se závodu účastnit bez uhrazeného startovného?
o

Bohužel, to opravdu není možné. Pokud se závodu zúčastníte bez uhrazeného
startovného, má pořadatel právo po vás vymáhat startovné, včetně poplatků
s vymáháním spojených.

•

Závod je vyprodaný, lze nějak ještě získat startovné?
o

Startovné lze převést z někoho, kdo má startovné již uhrazeno, ale nemůže se závodu
zúčastnit (zdravotní důvody apod.). Doporučujeme napsat na událost k danému
závodu a zkusit někoho sehnat tam. Následně pokračujete dle otázky: „Jak mohu
startovné přepsat na jiného člověka?“.

2. SLEVY a VOUCHERY – POUZE PRO ONLINE UŽITÍ!
•

Je nás skupina 10 a více lidí, dostaneme slevu?
o

•

Napište na dotazy@eventmedia.cz a připište základní informace o skupině.

Je rozdíl mezi slevovým kupónem a dárkovým voucherem?
o

Slevový kupón hradí jen část startovného, dárkový voucher hradí celou částku
startovného. Zadávají se při registraci v kroku rekapitulace do kolonky „kód“ a kliknutí
na tlačítko „aplikovat slevový kód/voucher“

•

Jak uplatnit slevový kupon?
o

Zadává se při registraci v kroku rekapitulace do kolonky „kód“ a kliknutím na tlačítko
„aplikovat slevový kód/voucher“
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•

Jak uplatnit dárkový voucher?
o

Zadává se při registraci v kroku rekapitulace do kolonky „kód“ a kliknutím na tlačítko
„aplikovat slevový kód/voucher“

•

Jak uplatnit slevu ISIC?
o

Sleva ISIC lze uplatnit zadáním ISIC čísla do osobních údajů, kolonka číslo karty ISIC.

o

Buď při vytváření profilu nebo úpravou osobních údajů na již vytvořeném závodním
profilu. Číslo karty prosím vyplňte ještě PŘED registrací na závod, aby se vám sleva
načetla.

•

Mohu uplatnit slevový kupón/voucher po zaplacení registrace?
o

•

Bohužel zpětně nelze slevový kupón ani voucher uplatnit.

Mohu uplatnit slevový kupón, voucher nebo jiné slevy při placení na místě?
o

Bohužel, veškeré slevy jsou použitelné pouze při online registraci.

3. VŠEOBECNÉ INFORMACE
•

Kde najdu mapu závodu?
o

Mapy ke každému závodu naleznete vždy, když kliknete na daný závod v záložce
„závody“ a následně kliknete na záložku „o závodu“. Dále jsou vyvěšeny v areálu
závodu na informační tabuli.

•

Kde najdu časy startu?
o

Časy k jednotlivým závodům naleznete vždy, když kliknete na daný závod v záložce
„závody“ a následně kliknete na záložku „propozice“. Zde bude odstavec týkající se
programu s časy startů. Dále jsou vyvěšeny v areálu závodu na informační tabuli.

•

Kde najdu pravidla závodu?
o

Pravidla závodu si můžete prostudovat na stránkách www.night-run.cz, když kliknete
na záložku informace a následně z nabídky vyberete „pravidla NIGHT RUN“. Dále jsou
vyvěšeny v areálu závodu na informační tabuli.

•

Kde najdu typy startovného?
o

Naleznete je kliknutím na záložku závody a vyberete daný závod. Následně kliknete na
záložku propozice a zde je odstavec startovné. Pod ním naleznete rozepsané jednotlivé
typy a co obsahují. Dále jsou vyvěšeny v areálu závodu na informační tabuli.

•

Jak mohu kontaktovat organizátory?
o

Napište na dotazy@eventmedia.cz
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•

V jakém případě bude závod zrušen?
o

Závody se ruší pouze při živelných katastrofách či jiných možných ohrožení závodníků
na životě. Dále pak ze zákonných povinností, jako je například státní smutek, nařízení
hygienika při epidemii apod. více se dočtete v pravidlech, která najdete pod záložkou
Informace a pravidla NIGHT RUN

Kdy může dojít k posunutí startu?
o

Pořadatel si vyhrazuje právo posunout start závodu s poskytnutím odůvodnění (např.
nehoda na dálnici a uvíznutí většího množství závodníků, zdržení vlakového spoje
s větším počtem účastníků apod.). Takovéto změny budou komunikovány na
facebookové události, moderátorem na místě a pracovníky registrace.

•

Je na závodě úschovna?
o

Na všech našich závodech zajišťujeme úschovnu drobných zavazadel (malé batohy
apod.) není-li v propozicích daného závodu určeno jinak. Úschovny jsou určeny pouze
závodníkům, kteří se prokáží startovním číslem.

•

Je na závodě převlékárna?
o

Zda se na daném závodu nachází převlékací části zázemí naleznete vždy v propozicích
daného závodu. Po kliknutí na daný závod v záložce „závody“ a následně kliknete na
záložku „propozice“.

4. PŘED ZÁVODEM
•

Jak vím, že jsem řádně přihlášen?
o

Řádně jste vyplnili přihlášku, registrovali se a uhradili startovné na závod. Následně
vám dorazí dva emaily, 1. potvrdí vaši registraci, 2. potvrdí uhrazení startovného.

o

Ověření statusu vaší registrace můžete provést vyhledáním svého jména na startovní
listině daného závodu. Startovní listinu naleznete kliknutím na záložku „závody“ a
vybráním daného závodu. Následně kliknete na záložku startovní listina.

o
•

Dále naleznete status na svém profilu na www.eventreg.cz na řádku dané registrace.

Při dětském závodě nečetli / neslyšel jsem jméno mého dítěte při rekapitulaci před závodem
o

V takovém případě ještě před startem dané kategorie, prosím, neprodleně oslovte
moderátora či pořadatele dělajícího docházku. Určitě se domluvíte.
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•

V kolik hodin mám přijít?
o

Naplánujte si příchod tak, abyste si v pohodě vyzvedli startovní čísla a balíčky, převlékli
se, uložili věci do úschovny, protáhli se a dostavili se na start v návaznosti na program
akce, který naleznete po kliknutí na daný závod v záložce „závody“ a následně kliknete
na záložku „propozice“. Zde bude odstavec týkající se programu s časy startů.

•

Co si mám vzít s sebou?
o

Pro vyzvednutí startovního čísla budete potřebovat jakýkoliv doklad s Vaší fotografií a
datumem narození. Dále doporučujeme s sebou mít léky, které berete (hlavně na
alergie apod.) Drobné občerstvení bude zajištěno po doběhnutí závodu.

•

Kde a kdy si vyzvednu startovní balíček?
o

Vždy v časech, které jsou v programu napsané jako „registrace a výdej startovních
balíčků“. Program akce naleznete po kliknutí na daný závod v záložce „závody“ a
následně kliknete na záložku „propozice“. Zde bude odstavec týkající se programu
s časy. V PŘÍPADĚ POZDNÍHO PŘÍCHODU (příchod po času napsaném v programu)
NEZARUČUJEME VYDÁNÍ STARTONÍHO ČÍSLA A BALÍČKU.

•

Může za mě někdo vyzvednout startovní balíček?
o

Startovní balíček je vydáván pouze pokud přítomný předloží plnou moc ho k tomu
zmocňující.

•

Přihlásil jsem celou skupinu jako podzávodníky, mohu za ně vyzvednout číslo?
o

Startovní balíček je vydáván pouze pokud přítomný předloží plnou moc ho k tomu
zmocňující.

o

Skupinu 15 lidí a více můžete vyzvednout najednou po předchozí domluvě na emailu
dotazy@eventmedia.cz minimálně 3 dny před závodem.

•

Jak si upevnit číslo?
o

Startovní číslo musí být upevněno na hrudníku každého závodníka/ce. Součástí
startovního čísla jsou i zavírací špendlíky, které k tomu můžete využít. Je možné využít
i jiného upevnění (speciální pásy). Vždy však musí být číslo viditelné organizátory.

•

Jak si upevnit čip?
o

Čip si prosím upevněte na botu pod tkaničky, tak aby bylo číslo viditelné ze shora a
vytvářel tvar kapky (dle obrázku na něm). Zde naleznete instruktážní video
https://www.youtube.com/watch?v=IPRgInKMSDY Případně poproste naše kolegy/ně
na registracích, rádi vám poradí.
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•

Kde najdu časy startů?
o

Můžete se zeptat našich pořadatelů nebo jsou vždy vyvěšeny na informační tabuli
v areálu závodu. Máte-li přístup na internet, můžete se podívat na naše webové
stránky a najdete je v programu. Ten naleznete po kliknutí na daný závod v záložce
„závody“ a následně kliknete na záložku „propozice“.

Je v areálu zdravotní služba?
o

Ano pro účely závodu je zde vždy přítomen zdravotní dozor, který se pohybuje
převážně v oblasti startu. Nastanou-li u Vás zdravotní komplikace v průběhu závodu,
oslovte některého z pořadatelů, postaráme se o vás.

•

Užívám pravidelně léky/mám zdravotní potíže, mohu se zúčastnit?
o

Svou účast prosím konzultujte se svým lékařem a případně zvolte trasu a závod
odpovídající vaší zdravotní kondici. Dále je dobré mít u sebe své léky, případně jejich
seznam. Myslete především na své zdraví.

5. BĚHEM ZÁVODU
•

Kdy se jít postavit do startovního koridoru?
o

Koridor pro řazení se otvírá vždy 15 minut před startem, pokud moderátor neoznámí
jinak. Proto prosím počítejte s 15 minutami, ale zároveň dávejte pozor na oznámení.
Čas startu zjistíte od našich pořadatelů nebo jsou vždy vyvěšeny na informační tabuli
v areálu závodu. Máte-li přístup na internet, můžete se podívat na naše webové
stránky a najdete je v programu. Ten naleznete po kliknutí na daný závod v záložce
„závody“ a následně kliknete na záložku „propozice“.

•

Co dělat, když se mi přihodí úraz během závodu?
o

Podél celé trati jsou pořadatelé v reflexních vestách, kteří mají u sebe mobilní telefony
a dokáží se spojit se zdravotníky. V případě vážnějšího úrazu kontaktují IZS.

•

Jak je značená trasa?
o

Trasa je značena bíločervenou páskou a na komplikovanějších místech stojí naši
pořadatelé v reflexní vestách (příp. čelovkou a svítící tyčí). V čele závodu jede
předjezdec na kole, který vede vedoucí běžce. Po doběhnutí prvních běžců vyráží opět
na trať a uzavírá ji.

•

Jaký je časový limit?
o

Každý závod má určitý časový limit, který je vždy napsán v programu každého závodu.
Program závodu naleznete v propozicích každého závodu. V hlavní nabídce kliknete na
závody a následně na závod vašeho zájmu. Zde je pak záložka propozice a odstavec
program.
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•

Mohu běžet se psem?
o

Psi jsou součástí rodiny, proto jsou vítáni na family runu. Musí však být na vodítku a
s náhubkem. Co se ostatních závodů týče, je potřeba si uvědomit, že jde o běžecké
závody. Takže pokud si chcete užít závod se svým psem či pro něj nemáte hlídání apod.
je potřeba dodržet určitá pravidla. Pes musí být na vodítku a s náhubkem. Nesmí být
na dogtrekingovém úvazku či jiným způsobem připevněni k vám tak, aby vám
ulehčovali pohyb. Zároveň je potřeba, abyste s psem startovali v zadních řadách, abych
nedošlo k překřížení či kolizi s jinými běžci. Pořadatel si vyhrazuje právo neuznat váš
časový výsledek v případě, že by jej bylo dosaženo za pomoci psa (tažení apod.)

•

Mohu běžet s kočárkem?
o

Ano, můžete. Většina závodů je bez větších překážek pro kočárky. Prosím, projděte si
ale trasu závodu ještě před přihlášením, ať jste si jisti. Případně napište na
dotazy@eventmedia.cz. Za kočárek se startovné neplatí.

•

Budou na tratit občerstvovací stanice?
o

Počet a umístění občerstvovacích stanic se liší závod od závodu. Vždy tuto informaci
naleznete v propozicích závodu. Případně se neváhejte doptat v místě závodu našich
kolegů v registračním stánku. Propozice ke každému závodu naleznete, když na hlavní
stránce kliknete na závody a vyberete závod vašeho výběru. Následně kliknete na
záložku propozice.

•

Kdy se mohu občerstvit?
o

Na delších tratích se nachází pitná stanice zhruba v polovině trasy a ve finišovém
prostoru je pak občerstvovací stanice s bohatou nabídkou. Tomu odpovídá i doba, kdy
je můžete navštívit. Pitnou v průběhu závodu, finišovou až po doběhnutí závodu,
abyste doplnili tekutiny a cukry. Před závodem tyto stánky jsou uzavřené.

6. PO ZÁVODU
•

Kde najdu výsledky?
o

Výsledky naleznete v areálu závodu na elektrické tabuli, kde po zadání vašeho
startovního čísla se objeví váš výsledek. Dále pokud jste zadali vaše telefonní číslo při
registraci do přihlášky, přijde vám sms s výsledkem. Do 24h po ukončení závodu jsou
výsledky dostupné na webových stránkách časomíry. Do 48h jsou výsledky dostupné
na webu závodu.
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Dostanu pamětní medaili?
o

Originální pamětní medaili obdrží každý závodník s řádně uhrazeným startovným po
doběhnutí do cíle (tz. se startovním číslem na hrudi a případně čipem na noze).

•

Je v cíli občerstvení?
o

Na delších tratích se nachází pitná stanice zhruba v polovině trasy a ve finišovém
prostoru je pak občerstvovací stanice s bohatou nabídkou (koláče, záviny, ovoce,
iontový nápoj, voda, sušenky apod.)

•

Potřebuji ošetřit/necítím se dobře, co dělat?
o

V cílovém prostoru jsou vždy připraveni zdravotníci, kteří jsou připraveni vám kdykoliv
pomoci. Prosím, nestyďte se a oslovte je.

•

Umístil jsem se, kdy proběhne předání cen?
o

Vyhlašování umístěných závodníků a závodnic proběhne od nejmladších kategorii po
nejstarší po doběhnutí všech závodníků na podiu v areálu běhu v den běhu
(VYHLAŠUJEME VÍCE KATEGORIÍ, NEODCHÁZEJTE PŘED KONCEM). Orientační časy
předávání ocenění naleznete v propozicích v programu akce. Kliknete na hlavní
stránce na záložku závody, vybere daný závod a následně kliknete na záložku
propozice. Zde bude odstavec program akce.

o

V den závodu se můžete zeptat pořadatelů v registračním stánku a moderátor bude
ohlašovat ceremoniál.

•

Spěchám na vlak, pošlete mi cenu poštou?
o

Předání cen a medailí probíhá po domluvě s partnery akce pouze přímo při
ceremoniálu, proto je poštou neposíláme. Pokud však spěcháte na vlak či podobně,
oslovte, prosím, moderátora akce či někoho z pořadatelů. Určitě vás nasměrují nebo
se s nimi domluvíte na dřívějším předání.

•

Chci reklamovat výsledky, jak na to?
o

Prosím, lze je reklamovat přímo na místě nebo do 3 dnů po akci. Na místě, prosím,
vyhledejte časomíru, která je vždy umístěná vedle prostoru start/cíl, nebo někoho
z pořadatelů. Při reklamaci po závodě napište na email dotazy@eventmedia.cz

•

Kde najdu fotky z akce?
o

Fotky z akce jsou umisťovány v průběhu 3 dnů po akci na naše facebookové stránky a
webové stránky.
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7. BRIGÁDNÍCI A DOBROVOLNÍCI
•

Chci se podílet na organizaci, koho kontaktovat?
o

Brigádníky

a

dobrovolníky

sháníme

na

každý

závod.

Napište

na

brigady@eventmedia.cz o více informací. Nejdéle 3 týdny před daným závodem.
•

Jaký je rozdíl mezi dobrovolníkem a brigádníkem?
o

Oba dva mohou mít stejnou pracovní náplň. Rozdíl je jen v odměně, kdy dobrovolník
je oceněn věcně a brigádník peněžně.

•

Mohu získat kredity za účast?
o

Některé školy umožňují získání kreditů za pomoc při sportovních akcích. O této
skutečnosti se informujte na svých studijních odděleních. Zde získáte formulář, který
vám rádi potvrdím, nebo se domluvíme na jiné formě potvrzení praxe.

•

Je mi méně jak 15 let, mohu se přihlásit?
o

•

To bohužel zákon neumožnuje, ale vašeho zájmu si ceníme.

Chci získat startovné zdarma, jak to mohu udělat?
o

Stačí jít pracovat jako dobrovolník a startovné s dárkem na jiný závod máte v kapse.
Zároveň máte další výhody. Napiš na brigady@eventmedia.cz

•

Proč být brigádník?
o

Jako brigádník se budete podílet na organizaci jedné z největších sportovních akcí
v České republice. Seznámíte se pohodovými lidmi, vyděláte nějaké peníze, dostanete
tašku s dárky od partnerů akce a některé školy umožňují za praxi získat i nějaké kredity
(informujte se na studijním oddělení). Napište si o více informací na
brigady@eventmedia.cz

•

Proč být dobrovolník?
o

Budete se podílet na organizaci jedné z největších sportovních akcí v České republice.
Budete ve společnosti pohodových lidí, zažijete atmosféru sportovní akce, získáte
poukaz na startovné s dárkem na jakýkoliv závod v naší sérii, dárky od sponzorů a
tričko. a některé školy umožňují za praxi získat i nějaké kredity (informujte se na
studijním oddělení). Napište na brigady@eventmedia.cz

•

Mohu s vámi spolupracovat dlouhodobě?
o

Ano, na každý závod sháníme pomocníky, zajistěte si místo dopředu a mějte jistotu
účasti. Napište si o více informací na brigady@eventmedia.cz

8. CO KDYŽ JSEM ZDE NENAŠEL ODPOVĚĎ? – napište na dotazy@eventmedia.cz
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