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Definice a úvodní ustanovení
Na akci Univerzita Nanečisto jsou přítomni organizátoři akce a účastníci akce. Akce se koná
v prostorách akce, výjimečně pod dohledem organizátorů i mimo ně.
Prostorami akce se rozumí prostory Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci (GMK) a přidružený
Domov mládeže (DM), souhrnně nazývány Areálem GMK.
Organizátor je osoba zajišťující chod akce a vydávající organizační pokyny lektorům a studentům
(účastníkům akce).
Vedoucí organizátoři jsou členové Výboru Spolku Nanečisto (tj. pořadatele akce). Vedoucí
organizátoři zodpovídají za výběr organizátorů akce, kterými mohou být členi i nečleni Spolku
Nanečisto. Seznam organizátorů je zveřejněný na webu v textové podobě.
Účastníkem akce se rozumí přihlášený lektor nebo zapsaný student (student mající zaplacený
poplatek).
Lektor je účastník akce, který zodpovídá za vedení své přednášky a zkoušky. Během přednášky a
zkoušky dává studentům pokyny. Lektor může být pověřen vedoucím organizátorem, aby se dočasně
stal organizátorem a pomáhal s chodem akce.
Student je účastník akce, který se přihlásil, zaplatil příspěvek a byl zapsán na univerzitu. Během akce
se řídí pokyny organizátorů, během přednášek a zkoušek se řídí pokyny příslušných lektorů.
Zdravotník je organizátor, který absolvoval certifikovaný kurz ZZA.

1) Bezpečnost a prostory akce
Pořadatel akce odpovídá za průběh akce v rámci jejího stanoveného programu a nese odpovědnost za
zajištění bezpečnosti účastníků akce a organizátorů v rámci organizovaného programu. Pořadatel
akce zajišťuje prostor pro konání akce.
Účastník akce je povinen dodržovat pokyny organizátorů. Student je povinen řídit se pokyny lektora
během jeho přednášení či zkoušení a dále pokyny organizátorů jednotlivých aktivit. Účastník se řídí
pokyny všech organizátorů nutné v zájmu zajištění bezpečnosti a ochrany účastníků a majetku.
Účastník je povinen se po celou dobu účasti na akci chovat tak, aby záměrně neohrozil zdraví sebe
ani nikoho jiného. Pořadatel akce nenese odpovědnost za škody vzniklé úmyslným zaviněním nebo
nedbalostí účastníka, ani za jakékoliv jiné újmy na zdraví.

Za vlastní věci si účastníci zodpovídají sami. Pořadatel akce neručí za ztracené či odcizené věci
účastníků. Má-li účastník u sebe větší finanční hotovost, může požádat organizátora o její uschování
v pokladně u organizátorů akce.

Zákonní zástupci
Zákonný zástupce nezletilého studenta má povinnost uvést do přihlášky studenta na sebe platný
kontakt a být připraven vyzvednout si studenta, pokud bude vykázán z akce či onemocní.
Zákonný zástupce nezletilého studenta má právo být v průběhu akce informován o zdravotním stavu a
aktivitě tohoto studenta, o průběhu akce a o změnách v organizovaném programu akce, a to po
písemné nebo telefonické žádosti u vedoucího organizátora.

Opouštění prostorů akce a noční klid
Organizátor i účastník akce má právo opustit areál GMK. Student je povinen nahlásit svůj odchod a
následný návrat pověřenému organizátorovi (určen vedoucím organizátorem), který zaznamená čas a
důvod odchodu a návratu. V době opuštění prostorů akce pořadatel akce nenese zodpovědnost za
studenta. Za nezletilé studenty při opuštění prostor akce přebírá zodpovědnost jejich zákonný
zástupce.
Účastníci jsou povinni dodržovat noční klid, kterým se rozumí čas mezi 22:00–6:00. V této době jsou
účastníci povinni zklidnit svou činnost tak, aby nerušili spánek dalších účastníků, případně jiných
osob v blízkosti. V době nočního klidu může nezletilý student opustit areál GMK pouze při udělení
souhlasu vedoucím organizátorem.

Alkohol a návykové látky
Nezletilým studentům je zakázáno konzumovat alkohol. Zletilí studenti a lektoři mají zakázáno
jakýmkoliv způsobem pobízet ke konzumaci alkoholu nezletilé student, např. nabízením alkoholických
nápojů.
Pořadatel akce si vyhrazuje právo zamezit vstup na akci osobám či vykázat z akce osoby, které:
a) jsou pod vlivem omamných nebo psychotropních látek, nebo
b) byly přistiženy při jejich užívání nebo držení, nebo
c) svým konáním narušují bezpečnost akce nebo omezují její průběh.
V celém areálu GMK je zakázáno kouřit.

Vykázání z akce, řád školy
V případě, že účastník akce opakovaně porušuje Vnitřní řád akce nebo jej poruší hrubě, má vedoucí
organizátor právo jej z akce vykázat.
Vnitřní řád akce je v souladu se školním řádem Gymnázia Mikuláše Koperníka a vnitřním řádem
internátu Gymnázia Mikuláše Koperníka, které tak doplňuje. Tyto řády se vztahují na všechny osoby
účastnící se akce a organizátoři a účastníci akce jsou povinni je dodržovat.

2) Přihlášky
Registrace na akci probíhá na základě vyplnění internetové přihlášky dostupné na webových
stránkách akce. V případě naplnění kapacity akce si pořadatel vyhrazuje právo nepřijímat další
přihlašovací formuláře a zájemce o akci.
Účastníkem akce se zájemce stává po potvrzení jeho registrace e-mailem. Studentem se přihlášený
zájemce stává až po přijetí platby, jinak zájemci nebude umožněn vstup na akci.

Platby a storno podmínky
Platba musí být připsána na účet pořadatele nejpozději den před začátkem akce.
Bližší informace k provedení plateb se nacházejí na webových stránkách nebo v informačních
e-mailech obdržených po registraci účastníka akce.
V případě onemocnění studenta před začátkem konání akce bude studentovi navrácena platba v plné
částce. Onemocnění je nutno doložit lékařským potvrzení a písemnou žádostí zletilého studenta,
případně zákonného zástupce.
Pokud student oznámí svoji neúčast před uzavřením registrací na akci, bude mu rovněž vrácena
platba v plné výši i bez uvedení důvodu.
V případě, že student opouští akci před jejím řádným ukončením z jiných než zdravotních důvodů,
neuplatňuje se nárok na navrácení platby. V případě opuštění akce ze zdravotních důvodů má
student právo na vrácení částky ekvivalentní k počtu dnů nepřítomnosti na akci.

3) Strava a ubytování
Pořadatel akce odpovídá za zajištění stravy a ubytování pro účastníky akce.
Ubytování je zajištěno na internátu Gymnázia Mikuláše Koperníka, který je součástí areálu GMK.
Účastníci akce jsou ubytovaní v pokojových jednotkách o dvou pokojích po dvou a čtyřech postelích
s vlastním sociálním zařízením. Účastníci jsou rozděleni do pokojových jednotek podle pohlaví.
K jednotce se vydávají maximálně dva klíče, účastníci akce jsou povinni domluvit se a být informování
o tom, kteří z nich budou klíče v době akce držet.
Stravování probíhá ve školní jídelně Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci. Jídelna podává studené
snídaně, teplé večeře a obědy. Zařízení disponuje pitnou vodou.
Speciální diety nebo jiné požadavky na stravu je povinen účastník akce uvést již v přihlášce, případně
je oznámí e-mailem před začátkem akce pořadateli. Pořadatel akce rozhodne o realizaci
alternativního stravování, pokud nezvládne zajistit danou stravu v areálu GMK, bude studentovi
navrácena poměrná částka z platby za akci a umožněno stravování mimo areál GMK.
Účastník akce nebo organizátor má možnost ukládání čerstvých potravin do chladničky v kuchyňce.
Tyto potraviny označí svým jménem a datem uložení a dbá na jejich včasnou spotřebu.

4) Hygienická a protipožární pravidla
Pořadatel akce nese odpovědnost za zajištění základních hygienických potřeb (sociální zařízení,
dezinfekce apod.).

Všechny osoby přítomné na akci jsou povinny dodržovat hygienická opatření stanovená
zdravotníkem.
Po příchodu na pokoj v internátu GMK se ubytovaná osoba přezouvá do domácí obuvi. Při odchodu z
pokoje uzamkne ubytovaná osoba své cennosti do přiděleného nábytku, čímž chrání svůj majetek,
zkontroluje zhasnutí světel a odpojení elektrických přístrojů ze sítě.
Po celou dobu akce je k dispozici zdravotník, který drží Knihu úrazů. Účastník akce je povinen hlásit
veškerá utrpěná zranění zdravotníkovi, který zapíše úraz do Knihy úrazů.
Účastník akce je povinen si vzít s sebou pravidelně užívané léky a je zodpovědný za jejich řádné
užívání. Student při příchodu na akci informuje zdravotníka o svém zdravotním stavu. Nezletilý
student oznámí své pravidelně užívané léky zdravotníkovi.
Účastník akce i organizátor dodržuje základní pravidla osobní hygieny a nařízení vydaná Krajskou
hygienickou stanicí či Ministerstvem zdravotnictví. Při podezření na infekční onemocnění (např. kašel,
zvýšené teploty, průjem aj.) či při jiné změně svého zdravotního stavu je povinen tuto skutečnost
oznámit zdravotníkovi.
Nemocný účastník akce se zásadně odjíždí léčit domů. Areál GMK nedisponuje izolační místností.
Pobyt v areálu GMK je povolen pouze účastníkovi, který netrpí infekční chorobou, který není
v rekonvalescenci či bezprostředně po vážném úrazu. Účastník může být vykázán z akce, je-li u něj
podezření na infekční onemocnění.
Bezinfekčnost je podmíněná řádně vyplněným prohlášením o bezinfekčnosti umístěným na
webových stránkách akce. Toto prohlášení musí být vyplněno a podepsáno v den začátku akce.
V případě evakuace je účastník akce povinen dodržovat obecně platná bezpečnostní pravidla a řídit
se pokyny organizátorů akce.
Protipožární pravidla se řídí protipožárními a evakuačními směrnicemi GMK.

5) Ustanovení pro organizátory
Organizátoři dohlíží na dodržování Vnitřního řádu akce. Organizátor má právo na zajištění stejného
ubytování a stravování, jako je zajišťováno účastníkům akce. Organizátor se účastní pravidelné
schůzky organizátorů.
Vedoucí organizátor informuje organizátory o změnách v programu akce, o kterých dále organizátoři
informují účastníky akce. Organizátor zajišťuje realizaci programu akce, zvlášť svou přítomnosti a na
programových aktivitách, za které je zodpovědný. Organizátor může zasahovat do programu akce.
Organizátor oznamuje vedoucímu organizátorovi:
a)
b)
c)
d)

odchody a příchody studentů,
nepřítomnost lektora či organizátora,
podezření na onemocnění či úrazy účastníků akce či sebe samého,
vlastní zásahy do programu akce.

V Praze dne 1. 8. 2020
schválil Výbor Spolku Nanečisto

Adam Dvořák

Zuzana Brabcová

