Milý organizátore, milá organizátorko
děkujeme Ti, že ses rozhodl/a uspořádat brontosauří víkendovku na pomoc přírodě a zařadil/a jsi ji do programu Akce
Příroda. Věříme, že naše spolupráce bude úspěšná, bude přinášet radost, pomoc daným lokalitám i úsměvy na tvářích
účastníků.
Tato akce je dotována Ministerstvem vnitra, což s sebou nese trochu více administrativních požadavků než jiné akce, a
proto prosím věnuj bedlivou pozornost všem níže popsaným bodům. Všechny jsou důležité! Kdyby ti bylo cokoli
nejasné, neváhej nás kontaktovat.
PŘED AKCÍ
Je to ta nejdůležitější doba, kdy se zajímat o to, abys měl/a a věděl/a vše k uspořádání akce. Neboj se nám napsat,
pokud něco nevíte nebo nechápete - radši to řešit před akcí než po ní. Čeká vás vyplňování několika papírů: níže Ti
popíšeme, které z nich budeš potřebovat a jak je vyplnit.
Všechny materiály vždy posíláme poštou, ale také je najdete na tomto odkazu:
http://mozek.brontosaurus.cz/index.php/cely-mozek/dokumenty/pro-organizatory
Vyplň akci do BISu
Brontosauří Informační Systém (BIS) je první krok k tomu, jak nám dát vědět, že akci chystáš. Je to vlastně velká
databáze akcí, účastníků i odvedené práce. Když vyplníš informace o chystané víkendovce a zaškrtneš políčko
„zveřejnit na webu“, akce se zobrazí v brontosauřím kalendáři na stránkách brontosaurus.cz.
Každý článek má svoje přístupové jméno a heslo, kterým se do BISu dostaneš. Když o něj poprosíš svého předsedu,
určitě Ti jej řekne nebo Ti pomůže akci do BISu zadat. Důležité je vyplnit termín, místo, název, kontakt a zatrhnout, že
se víkendovka koná pod Akcí Příroda. Pokud přístup do BISu nezískáš, obrať se na koordinátora AP.
Také prosím vyplň jména organizátorů a označ je jako organizátory. Je to nutné pro hromadné pojištění za způsobenou
škodu. Nejzazším termínem je první den akce! Nezapomeň také, že alespoň jeden organizátor musí mít osvědčení
organizátora (OvHB, OHB).
Informuj koordinátora
Když napíšeš na akce-priroda@brontosaurus.cz, jakou se chystáš uspořádat akci, koordinátor Ti zajistí propagaci na
facebooku (doporučujeme pro akci založit událost). Taky Ti pošle propagační materiály, zeptá se, zda nepotřebuješ
s něčím pomoct… prostě se o Tebe bude zajímat. Můžeš taky poprosit o nějakou masovější propagaci (pokud se Ti
nedaří sehnat účastníky) nebo třeba o zapůjčení nářadí. Vše je ale potřeba řešit včas! Čím dříve akci do BISu zadáš, tím
spíše účastníky seženeš.
A to papírování
Prezenční listina – je nová od května 2018, takže si ji případně aktualizujte, vyplní ji všichni účastníci.
Smlouva - je pro ministerstvo, od kterého máme dotace. Opět se v ní opakuje prezenčka (takže ji budou
účastníci vyplňovat dvakrát), ale bohužel je to potřeba. Do části “Prezenční listina” se zapíšou lidé nad 18 let, do
“Souhlasu zákonných zástupců” děti mezi 15-18 s podpisem rodiče. Děti pod 15 let se zde nepíšou. Poslední stránkou
je zdravotní prohlášení, které vyplní jen ti účastníci, kteří uvedli v prezenčce, že mají nějaké zdravotní omezení.
Hromadný cesťák – vyplníte tam jednotlivé účastníky a jízdenky přiložíte. Ideální pro nás je, když je
očíslujete, ať to nemusíme složitě hledat. Auto u dotací MV proplatit nelze!
Pojištění
Účastníci jsou nově na akce MV hromadně pojištěni předem.
Čerpání dotací
Na každou akci máš vyhrazené určité finanční prostředky, na kterých jsme se společně dohodli. Ty můžeš čerpat, ale
nesmíš je přesáhnout, proto si prosím buď jistý, kolik peněz Ti bylo přiděleno.
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NA AKCI
Akci si samozřejmě maximálně užívej a postarej se o to, aby si ji užili i účastníci. Pokud Ti později přijedou na další
víkendovku, kterou pořádáš, je to ta nejlepší zpětná vazba, jakou si můžeš přát.
Nezapomeň na papírování a účetnictví
Nezapomeň, že účastníci Ti musí podepsat prezenčku, smlouvu a zdravotní stav. Také si schraňuj všechny účty (Pozor,
když čerpáte dotace na potraviny, nemůže se vám na účet připlést žádný materiál, ani třeba sirky nebo toaleťák!) Pokud
čerpáš dotace na jízdné, nech si vyplnit hromadný cesťák a vyber si všechny jízdenky. A pokud čerpáš dotace na
ubytování, nech si vystavit fakturu s fakturační adresou na Hnutí Brontosaurus.
Bezpečnost práce
Abys předešel/la nepříjemnostem, vysvětli účastníkům pravidla práce s nářadím a zásady bezpečnosti. Vyhneš se tím
také právním nepříjemnostem, kdyby se doopravdy něco stalo.
Informuj účastníky o AP a Hnutí Brontosaurus
Je super, když účastníkům řekneš, kdo zajišťuje akci, co všechno dělá HB a jak se mohou dále zapojit. Koordinátor Ti
rád pošle letáčky, brožury, nálepky, abys mohl/a vesele propagovat.
PO AKCI
Většinu práce máš za sebou, potřebujeme už jen poslat všechny papíry a účty na adresu kanceláře. Samozřejmě se
může stát, že jste něco ztratili, udělali jinak, něco nemáte, něco se přihodilo... Všechno se dá vyřešit, jenom to prosím
neodkládej a komunikuj s námi hned, jak to půjde. Takže, co je potřeba udělat:
Poslat na kancl
Prezenčku, smlouvu, zdravotní stav účastníků, hromadný cesťák i s jízdenkami. Také všechny účty za potraviny,
případně fakturu za ubytování. Pokud možno napiš email, že dané věci posíláš, popřípadě že jsi měl/a nějaký problém a
budeme ho řešit. Hned jak akci vyúčtujeme a bude vše v pořádku, tak Ti peníze pošleme na účet, popřípadě jinak
předáme, na tom se samozřejmě vždy domluvíme konkrétně po emailech.
Adresa pro poslání obálky je: Akce Příroda, Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 10, Brno 602 00.
Doplň informace do BISu
Je potřeba přepsat seznam účastníků, které máš v prezenčce. Prvoúčastníky musíš přepsat z prezenčky,
neprvoúčastníky najdeš podle jména v BISu. Veledůležitou informací jsou také odpracované hodiny. Za další vyplněné
kolonky budeme rádi, ale nejsou nutností.
BIS je ucelený seznam všeho, co se pod HB děje, získávají se z něj údaje pro statistiky, propagaci i pro dotace na další
roky pro jednotlivé články (takže je ve vašem zájmu si hlídat, že máte vše poctivě vyplněno).
Můžeš vytvořit zpětnou vazbu
Na http://brontosaurus.cz/zpetna-vazba/login.php můžeš vytvořit formulář na zpětnou vazbu, kterou pošleš účastníkům,
abys věděl/a, jak udělat příště akci ještě lépe. Formulář je provázaný s BISem a akce AP ve formuláři automaticky
obsahují několik otázek. Odpovědi účastníků na tyto otázky uvidíme, ale odpovědi na otázky, které si vytvoříš sám/a,
neuvidíme. Cílem je dělat lepší akce, ne někoho kritizovat, proto se neboj zpětnou vazbu využít!
Pošli nám fotky
Fotky jsou „hmotným“ důkazem, že akce byla, a jsou velmi důležité pro celkovou propagaci HB i dotace. Fotky (stačí
výběr těch nejlepších) můžeš poslat přes email nebo třeba přes uschovna.cz. Budeme rádi, když připojíš taky pár slov o
tom, jak se akce povedla.
Přejeme, ať se akce vydaří!
Za tým Akce Příroda
Martin Rexa
akce-priroda@brontosaurus.cz
732 323 821
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