Milý organizátore,

děkujeme, že ses rozhodl připravit dobrovolnickou víkendovku pod programem Akce
Památky. Tento manuál by Ti měl pomoci s administrativní zátěží spojenou s organizováním
dobrovolnické akce.

CO MUSÍM UDĚLAT JAKO PRVNÍ?
Zadat víkendovku do BISu. To udělej, jakmile víš, kdy a kde se bude akce konat, a máš
vymyšlený nástřel programu a název akce. Jakýkoliv ze zadaných údajů můžeš později
změnit. Do systému se dostaneš na adrese bis.brontosaurus.cz. Přihlašovací údaje mají
většinou statutáři každého článku, proto se neboj o zadání akce požádat třeba hospodáře
článku. Víkendovku můžeš zadat jenom pod článkem, pod kterým jsi právě přihlášený.
Pokud organizuješ akci přímo pod ústředím, tak ji za Tebe zadá koordinátor.
Zadáním víkendovky do systému se akce automaticky zobrazuje v kalendáři na stránkách
brontosaurus.cz, akcepamatky.cz a někdy i na webu článku, pod kterým je zadaná (záleží na
konkrétním článku).
Nezapomeň, že od roku 2016 musí být v organizátorském týmu někdo, kdo má osvědčení
organizátora (OvHB, OHB). Do BISu se zadává jako zodpovědná osoba a musí se
víkendovky účastnit.

AKCE SE BLÍŽÍ. CO TEĎ?
Přibližně dva týdny před víkendovkou se Ti ozve koordinátor, který bude chtít vědět, jestli
máš dostatek účastníků a jestli příprava probíhá podle plánu. Pokud se něco zadrhne, může
Ti pomoci s řešením problému nebo s propagací.
Kromě toho Ti pošle prezenčku a další dokumenty, které musíš na akci vyplnit.
Nejpozději v den, kdy akce začíná (tradičně v pátek), je potřeba do BISu napsat organizátory
a zaškrtnout je jako orgy. Na organizátory se totiž vztahuje hromadné pojištění odpovědnosti
za způsobenou škodu.

A JE TO TADY…
Na začátku akce musí všichni (organizátoři i účastníci) vypsat a podepsat prezenčku. Kromě
toho pouč účastníky o základech bezpečnosti práce. Je důležité podepsat prezenčku už na
začátku víkendovky. Všichni účastníci i organizátoři akcí Hnutí Brontosaurus jsou totiž
pojištění přes Českou radu dětí a mládeže (úrazové pojištění). Toto pojištění ale začíná platit
až po podpisu prezenčky.
Správci některých lokalit si nechávají poučení o bezpečnosti práce podepsat zvlášť. APam
žádný takový formulář nevyžaduje, poučení o bezpečnosti práce je součástí prezenční
listiny.
A fotíme. Snažíme se o kvalitní fotky, které budou všem zúčastněným připomínat super
víkend. Některé z nich mohou v budoucnu posloužit na propagaci Hnutí Brontosaurus. A

navíc, v soutěži Brontosaurus žije můžeš vyhrát některou ze skvělých cen ;) Kromě toho jsou
fotky důležité do výstupů z projektů, které musíme odevzdávat kvůli grantům a dotacím.
Řekni účastníkům něco o Hnutí Brontosaurus a o Akce Památky. Své povídání zkus
přizpůsobit účastníkům – jinak budeš informovat středoškoláky, kteří s Brontosaurem
dobrovolničí poprvé, jinak zkušené účastníky, kteří osobně znají celé vedení hnutí.
A samozřejmě, to nejdůležitější. Snažíme si víkend užít, ať si ani jedna strana (orgové ani
účastníci) po víkendovce neřeknou, že to byl zbytečně strávený čas.

VÍKEND JE ZA NÁMI
V týdnu po víkendovce Tě kontaktuje koordinátor, který Ti opět připomene Tvé povinnosti.
S odjezdem domů totiž papírování kolem víkendovky, nekončí, naopak spíš začíná.
Po víkendovce musíš do BISu zadat počet účastníků a odpracované hodiny a přepsat
prezenčku. Pokud na víkendovce byli stálí účastníci brontosauřích akcí, tak je v systému
najdeš podle jména a data narození. U nových účastníků musíš zadat všechny údaje
z prezenční listiny.
K tomu ještě pošli koordinátorovi fotky z víkendovky (až je zpracuješ). Nemusíš posílat
všechno, stačí ty nejpodařenější snímky, které nejlépe odrážejí atmosféru na akci.

A TO JE VŠECHNO?
Celkově ano. Tady je ještě pár doplnění:
Dotace ministerstva vnitra: Pokud máš dotace ministerstva vnitra (to Ti řekne hospodář
článku nebo koordinátor), tak musíš zadat seznam lidí do BISu už před akcí. Koordinátor
zajde nejpozději ve čtvrtek před víkendovkou do pojišťovny a všechny účastníky a
organizátory ještě připojistí. Pak musí dostat do ruky i samotnou prezenční listinu. Nejlépe
hned v neděli nebo v pondělí po víkendovce mu tedy pošli naskenovanou prezenčku, co
nejdříve ji dodej i v papírové podobě (originál, pro potřeby článku si můžeš udělat kopii).
Něco málo k fotkám: Fotografie do propagace musí vystihovat atmosféru dané akce. Dobrá
fotka není rozmazaná a je dobře nasvícená. Na fotkách do propagace je málo lidí focených
zblízka. Fotka je barevná, dynamická a veselá. Pokud bude na fotce několik lidí běhajících
po louce, tak si ani samotní účastníci po víkendovce nemusí vybavit, z jaké části víkendu
fotka je a nebudou se moci kamarádům pochlubit, že byli na super akci.
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