INSCRIPCIÓ COL·LABORADORS BARCELONA OPEN BANC SABADELL 2021
Barcelona, 24 de febrer de 2021
Benvolgut/da Soci/a,
Ens plau comunicar-li que la propera edició del Barcelona Open Banc Sabadell
2021 – 68è Trofeu Conde de Godó, se celebrarà del 17 al 25 d'abril, i malgrat els
condicionants de la pandèmia, l'Organització del Torneig comptarà amb el suport d'un
limitat equip de col·laboradors per cobrir les diferents àrees d'actuació: acreditacions,
accessos, runners, porteries, zones de restauració, hotel, sala de jugadors, entre d’altres.
Aquells/es joves d’entre 17 i 25 anys1 que vulguin participar en el procés de selecció
hauran de seguir els passos següents:
1.
Registrar-se a la pàgina d’”Eurofirms”, empresa encarregada de la
contractació dels treballadors del Torneig, per garantir la protecció de les dades personals
dels candidats. Per realitzar aquest registre s’ha de polsar aquest Link, llegir i acceptar
les condicions i seguir les instruccions, per tal de donar-se d’alta com a nou usuari.
2.
Emplenar el formulari que trobarà Aquí o clicant en el banner de la web del
Club www.rctb1899.es “Inscriu-te per ser Col·laborador del BOBS 2021”.
3.
Adjuntar
a
la
inscripció
tota
la
documentació
en el formulari, per tal de tramitar la possible contractació.

requerida

El termini per realitzar la inscripció va des d’avui dimecres, 24 de febrer fins el
10 de març. Passada aquesta data, no s’admetran més sol·licituds.
Un cop rebudes les sol·licituds, la selecció definitiva es basarà en criteris de
disponibilitat (és imprescindible tenir màxima disponibilitat durant els dies que duri el
Torneig), experiència en les tasques i tenint en compte el següent ordre de preferència:
1. Els joves Socis/es del Club
2. Els fills i nets de Socis que pertanyen a l'Escola de Tennis i/o Pàdel, i els que
paguen quota (gimnàs o piscina)
3. Els restants fills de Socis.

1

El / la sol·licitant haurà d’haver complert els 17 anys abans de l’1 de gener de 2021.

En qualsevol cas, l'Organització es reserva el dret d’admissió segons la trajectòria i
el comportament del/la col·laborador/a en edicions anteriors del Torneig. Tanmateix, es
reserva el dret a comptar amb empleats del Club per destinar-los a tasques molt
específiques i que requereixen perfils molt experimentats dins del Torneig.
Tots els col·laboradors/es de les diferents àrees de treball del Barcelona Open Banc
Sabadell – Trofeu Conde de Godó són fonamentals per aconseguir que l’esdeveniment sigui
tot un èxit. Per tant, han de ser conscients de la importància de la seva tasca i treballar
amb responsabilitat, formalitat i professionalitat.
No hem pogut enviar abans aquesta notificació doncs estem molt pendents de
l’evolució de la COVID i de les instruccions que ens marquen les autoritats sanitàries.
Els animem a formar part de l'equip!
Gràcies. Atentament,
La Junta Directiva
Reial Club de Tennis Barcelona - 1899

