Podmínky účasti na zahraničních projektech zprostředkovaných
Evropským centrem mládeže Břeclav/European Youth Centre Břeclav z.s.
1 Všeobecná ustanovení
1.1 Tato pravidla účasti na zahraničních projektech zprostředkovaných Evropským centrem
mládeže Břeclav/European Youth Centre Břeclav z.s. (dále jen „Pravidla“) se vztahují na
veškeré vzdělávací projekty publikované a nabízené na webových stránkách Evropského
centra mládeže Břeclav/European Youth Centre Břeclav z.s. (dále jen „EYCB“), jeho
profilech na sociálních sítích, letácích a dalších materiálech, na nichž účast zprostředkuje
EYCB (dále jen „Projekty“).
1.2 Všichni zájemci o tyto Projekty, a zejména účastníci vybraní k účasti na těchto Projektech
jsou povinni se s Pravidly před odjezdem na Projekt seznámit a řídit se jimi.
2 Podmínky účasti na Projektech
2.1 Všichni zájemci o Projekty a následně vybraní účastníci Projektů jsou povinni respektovat
pokyny projektového koordinátora / projektových koordinátorů EYCB a řídit se jimi.
2.2 Všichni účastníci Projektů jsou povinni vlastnit a vzít si s sebou na Projekt platné doklady
totožnosti, a to jak občanský průkaz, tak cestovní pas. Tyto doklady totožnosti musejí platit
ještě nejméně 6 měsíců po skončení Projektu.
2.3 Při volbě dopravních prostředků na místo konání Projektu a zpět a následné koupi jízdních
dokladů je požadováno využití nejúspornějšího druhu dopravy, tedy prostředků hromadné
přepravy, 2. třídy v případě železniční dopravy a ekonomické třídy v případě dopravy
letecké. Výjimky z tohoto pravidla jsou možné jen se svolením projektového koordinátora
EYCB.
2.4 V případě projektů typu výměna mládeže je součástí účastnické skupiny tzv. group leader.
Jedná se o osobu starší 18 let. Group leader doprovází ostatní účastníky Projektu za účelem
zajištění jejich efektivního učení, ochrany a bezpečnosti. Jeho povinností je postarat se
o bezproblémovou účast skupiny na daném projektu. Group leader je rovněž povinen
poskytnout projektovému koordinátorovi EYCB potřebnou součinnost při přípravě na
Projekt, během jeho průběhu a při jeho hodnocení.
2.5 Všichni účastníci Projektů mají povinnost předat veškeré své originální jízdní doklady
z cesty na místo konání Projektu organizátorům již v průběhu Projektu. Dále mají
povinnost naskenovat nejpozději do 14 dnů od skončení Projektu všechny své originální
jízdní doklady z cesty z místa konání projektu a poslat je e-mailem jak své vysílající české
organizaci (tj. EYCB), tak organizátorům Projektu. Originální jízdní doklady musejí poslat
doporučeně na poštovní adresu organizátora Projektu.
2.6 Zároveň je každý účastník projektu povinen podat EYCB základní informace o Projektu
(např. seznam dalších organizací účastnících se Projektu a kontakty na ně). Všichni
účastníci Projektů jsou povinni napsat reflexi (tj. osobní dojmy) z Projektu a zaslat nám je.
2.7 Dále jsou všichni účastníci povinni napsat anebo zajistit napsání krátké reportáže o průběhu
Projektu v češtině či v angličtině a také nám dodat několik reprezentativních fotek z jeho
průběhu, budou-li o to požádáni. Obsahem reportů jsou informace, o čem Projekt byl/co

bylo jeho náplní, jeho cíle (a jak jich bylo dosaženo) a co se na projektu naučili, aby si lidé,
kteří na Projekt nejeli, mohli dostatečně přesně představit, o čem Projekt byl. Účastí na
Projektu účastníci také souhlasí s uvedením svého jména na našich stránkách.
2.8 Účastníci jsou povinni se během celého Projektu chovat tak, aby nepoškozovali dobré
jméno EYCB a České republiky. Jsou povinni respektovat pokyny projektového
koordinátora EYCB, organizátorů Projektu a jednat v souladu s platnými zákony České
republiky a zemí, které během Projektu navštíví.
3 Závěrečná ustanovení
3.1 Při účasti na Projektech hraje EYCB pouze roli zprostředkovatele. Zajišťování dopravy
a odpovědnost za bezpečnost účastníků či průběh samotného Projektu už nesou pouze sami
účastníci, respektive pořádající organizace.
3.2 Nepatřičné chování či jednání porušující tato Pravidla může mít za následek ukončení
spolupráce EYCB s provinilými jedinci, apriorní zamítnutí jejich přihlášek na další
Projekty, případně postihy vyplývající z platného právního řádu České republiky a dalších
zemí, v nichž došlo k jejich porušení.

