Podmínky účasti na projektu
Evropského parlamentu mládeže v ČR, z.s.
Já, ______________________________________________________, dat. nar. _______________,
jméno
příjmení
trvale bytem _____________________________________________________________________,
jako zákonný zástupce nezletilého:
_______________________________________________________, dat. nar. _______________,
jméno
příjmení
trvale bytem _____________________________________________________________________,

souhlasím s těmito podmínkami účasti na projektu:
I.
Všeobecné ustanovující podmínky
(1) Evropský parlament mládeže v ČR, z.s. (dále jen EPM v ČR) pořádá projekty v souladu se
stanovami EPM v ČR. Projektem se rozumí akce, která trvá alespoň 24 po sobě jdoucích hodin
a zahrnuje přenocování. Organizačním týmem se rozumí členové EPM v ČR, kteří jsou
předsednictvem EPM pověřeni organizováním projektu.
(2) Účastníci projektů EPM v ČR se projektů účastní dobrovolně. Nezletilí účastníci se účastní
projektů výhradně se souhlasem zákonného zástupce.
(3) Předsednictvo EPM v ČR pro každý projekt organizace přiřazuje jednomu ze svých členů, nebo
jiné pověřené osobě zvláštní funkci Dohledu nad ochranou nezletilých (dále jen Dohled), který
působí k ochraně nezletilých před jednáním osob, pakliže je v rozporu s právem, tímto
dokumentem či dobrými mravy.
a) Dohled svoji funkci vykonává nestranně a nezávisle.
b) Za výkon své funkce odpovídá Dohled předsednictvu EPM v ČR.
(4) Účast na projektu začíná okamžikem registrace a končí zpravidla ukončením,
které účastníkům oznámí předseda zasedání, není-li oznámeno jinak.
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II.
Povinnosti účastníka
(1) Účastník je odpovědný sám za sebe v rozsahu stanoveným příslušnými právními předpisy.
(2) Účastník je povinen:
a) řídit se právními předpisy České republiky, popřípadě zákony státu, na jehož území
se koná část zasedání,
b) řídit se pokyny organizačního týmu projektu, popřípadě pokyny dalších facilitátorů,
c) chovat se v souladu s dobrými mravy, respektovat ostatní účastníky projektu
a chovat se k nim s úctou,
d) oznámit Dohledu jakékoli skutečnosti nasvědčující tomu, že došlo k porušení práv
nezletilých, bylo konáno protiprávně či proti dobrým mravům, nebo byl porušen
tento dokument, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy se o takové skutečnosti
dozví,
e) nevzdalovat se při společných přesunech od skupiny,
f) nevzdalovat se od budov, v nichž se konají části programu, bez předchozího
souhlasu organizačního týmu,
g) účastnit se všech oficiálních částí programu,
h) udržovat pořádek ve všech prostorech,
i) uhradit jím způsobenou škodu v rozsahu stanoveným příslušnými právními
předpisy.
III.
Ochrana zdraví a bezpečnost
(1) Účastníci jsou povinni řídit se pokyny organizačního týmu.
(2) Pro případ ošetření ve zdravotnickém zařízení musí mít účastník u sebe svůj platný průkaz
zdravotní pojišťovny a doklad totožnosti. Koná-li se projekt jakoukoli částí mimo území
České republiky, musí se účastník při registraci prokázat dokladem o cestovním pojištění
a platným cestovním dokladem. Nemá-li účastník trvalý pobyt na území ČR, musí se při
registraci prokázat dokladem o cestovním pojištění a platným cestovním dokladem.
(3) Účastníci jsou povinni neprodleně informovat organizační tým o případných úrazech
a zdravotních potížích, škodách na majetku či jiných problémech, které se během projektu
mohou vyskytnout.
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IV.
Program zasedání
(1) EPM v ČR se zavazuje poskytnout účastníkům program, který bude respektovat potřeby
účastníka, bude vyvážený a nabídne účastníkům akademické, kulturní a sociální vyžití.
(2) Účastník se účastní všech oficiálních částí programu. Nemůže-li se účastník z vážného důvodu
programu účastnit, oznámí skutečnost neprodleně organizačnímu týmu.
(3) Účastník musí respektovat vnitřní předpisy všech zařízení, ve kterých se vyskytuje.

V.
Konzumace alkoholu, kouření a jiné zdraví škodlivé činnosti
(1) Účastník je srozuměn s faktem, že během večerních částí programu se může vyskytovat
v prostorech, kde je konzumován alkohol.
(2) Účastníkovi je zakázáno konzumovat alkohol a kouřit, je-li mladší 18 let. Konzumace alkoholu
a kouření se dále může řídit vnitřním řádem školy, kterou účastník reprezentuje.
(3) Účastníkovi, bez ohledu na věk, je zakázáno konzumovat nápoje s obsahem alkoholu větším
než 15 %.
(4) Účastníkovi je zakázáno poskytovat alkohol a cigarety účastníkům mladším 18 let.
(5) Účastníkům je zakázáno konzumovat alkohol a kouřit uvnitř nebo v okolí některých budov,
zejména ubytování, školy, popřípadě dalších budov, kde probíhá práce v komisích
a teambuilding.
(6) Alkohol smí být konzumován pouze během večerního programu zasedání.
(7) Účastník starší 18 let se zavazuje, že konzumovat alkohol bude v mezích slušnosti
a konzumace ho nebude omezovat v jiných částech programu.
(8) Účastníkům je přísně zakázáno konzumovat, přechovávat či poskytovat omamné látky
zakázané zákonem. Porušení tohoto ustanovení povede k okamžitému vyloučení účastníka
z projektu a oznámení skutečnosti Policii ČR.
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VI.
Poplatky
(1) EPM v ČR může po účastnících požadovat poplatky, které jsou efektivně využity pro zajištění
projektu. EPM v ČR se snaží každý projekt spolufinancovat z alternativních zdrojů tak,
aby cena pro účastníky byla co nejnižší.
(2) EPM v ČR vrátí poplatky v plné výši v případě, že se účastník nemůže zúčastnit projektu
a oznámí tuto skutečnost organizačnímu týmu nejméně 10 pracovních dnů před začátkem
projektu.
VII.
Závěrečná ustanovení
(1) Součástí tohoto poučení je souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas s případným
pořízením fotografií. 1
(2) Účastník může být vyloučen z projektu pro hrubé porušení těchto podmínek.
O této skutečnosti bude neprodleně informován pedagogický dozor, bude-li přítomen,
a u nezletilých účastníků bude informován zákonný zástupce. V případě vyloučení nebude EPM
v ČR vracet žádné poplatky.

V ________________________ dne ______________

_______________________________
podpis

1

Dostupné na webových stránkách http://eyp.cz/informace/dokumenty/.
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