Milé organizátorky, milí organizátoři,
upřímně děkujeme za vaši energii věnovanou přípravě, organizaci a propagaci vašeho tábora.
S vaším přispěním je letos v plánu kolem 40 táborů a letních akcí. Moc se ně těšíme!
Prosím, projděte si tento text. Najdete zde seznam věcí, na které byste před akcí, v jejím průběhu a po skončení neměli
zapomenout. Měl by vám pomoci při organizace akce krok za krokem. Velmi vás prosíme o předání materiálů účastníkům jejich dobré informování o dalších brontosauřích aktivitách je důležité, jak pro váš základní článek, tak celé hnutí. Nečlenům,
prosíme, nabídněte členství v HB. Děkujeme.
S přáním krásného léta, radostných dnů a vydařených táborů
za ústředí HB zdraví a vše dobré přeje
Veronika Vlačuhová a Dalimil Cody Toman

•

Zkontrolujte si, zda máte zajištěna všechna potřebná povolení a formality pro pořádání tábora i dokumentaci. Projděte
si také Hygienické předpisy.

POSTUP a odkazy na předpisy pro organizování tábora najdete na webu MOZEK.BRONTOSAURUS.CZ - záložka Organizování
akcí - Organizuji tábor.
FORMULÁŘE a VZORY najdete na webu MOZEK.BRONTOSAURUS.CZ - záložka Organizování akcí - Dokumenty - Pro
organizátory.
(login: Brontosaurus, Heslo: Brontosaurus40)
• Základní dokumentace pro pořádání tábora je tato:

o prezenční listina (s poučením o nakládání s osobními údaji a poučením o fotografování) - vzor přiložen.
o potvrzení o proškolení v oblasti bezpečnosti a hygieny na akci a bezpečnosti při práci - vzorovou osnovu školení přikládáme
(hlavní organizátor akce je zodpovědný za proškolení účastníků i všeho personálu - organizátorů
a zodpovídá i za provedení proškolení bezpečnosti při práce i když ji fakticky bude provádět správce lokality) - vzor
přiložen.
o potvrzení o bezinfekčnosti účastníků a všech dalších osob na akci
o zdravotní deník, seznam zdravotních omezení účastníků

souhlas zákonných zástupců s účastí dětí a mládeže do 18-ti let (pro dětské tábory)
potvrzení lékaře o způsobilosti dítěte účastnit se tábora (minimálně pro děti do 15 let)
potvrzení o fyzické a duševní způsobilosti vedoucích pracujících z dětmi (pro dětské tábory)
zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství (pro kuchaře, hospodáře a další osoby nakládající s potravinami)
další dokumentaci dle typu tábora (u dětských stanových táborů např. ohlášení na hygienu, smlouvu o pronájmu pozemku,
souhlas příslušného odboru ŽP, obce, atd.)
- pro dětské tábory doporučujeme shlédnou web YMCA.CZ – menu tábory – servis, jednotlivé témata jsou v pravém menu
- všem pak poslouží kategorie tábory v poradně ČRDM na webu http://poradna.crdm.cz/
o
o
o
o
o

• Pokud budete na tábor čerpat dotaci, tak si, prosím, nastudujte podmínky čerpání a vyúčtování (v případě nejasností se

ptejte hospodáře vašeho ZČ nebo koordinátorky PsB). Máte-li přidělenou dotaci a zjistíte, že ji nebudete moci čerpat, tak
to dejte obratem na vědomí koordinátorce PsB a hospodáři vašeho ZČ!

Pro všechny organizátory a účastníky máte zdarma sjednáno úrazové pojištění.
Pro dobrovolníky – hlavní organizátory táborů HB také pojištění na zodpovědnost. Toto pojištění se však netýká
dobrovolníků, kteří nejsou členy a kvalifikovanými organizátory Hnutí Brontosaurus a zaměstnanců. Např. máte-li na tábor
domluvenou externí kuchařku, kamarády, kteří vám pomáhají s organizací, apod. Tyto osoby je třeba připojistit zvlášť.
Pro sjednání je třeba vyplnit jmenný seznam pojištěných osob. Tento seznam nám prosím co nejdříve zašlete na adresu
hnuti@brontosaurus.cz. U každé osoby je třeba dodat jméno, příjmení a rodné číslo. Pojištění odpovědnosti dobrovolníků je
zpoplatněno částkou 48 Kč na osobu za kalendářní rok. K pojištění se lze připojit kdykoliv během roku, pojištění je platné ode dne
sjednání.

.

Objasněte účastníkům také z hlediska dané lokality smysl práce, kterou budou dělat.

V organizátorském balíčku najdete přihlášky pro nové členy Hnutí Brontosaurus. Informace o členství jsou v Průvodci Hnutím
Brontosaurus. Nabídněte všem účastníkům členství v Hnutí Brontosaurus a jeho výhody (např. levné cestovní pojištění, možnost
vyjet na mezinárodní výměny, slevy na vzdělávací akce, brontosauří telefonní síť - v jejím rámci volání zdarma, apod.).
Členské příspěvky:
150 Kč pre dětské členy do 15 let,
100 Kč pro členy od 15 do 26 let,
350 Kč pro členy nad 26 let,
350 Kč + 25 Kč za každého dalšího člena rodiny (rodinné členství)
Základní poplatek za členství účastníka můžete mít již zahrnut v ceně vašeho tábora. V tomto případě zájemce o členství vyplní
přihlášku a váš hospodář poté zaúčtuje příjem jako dvě samostatné položky – účastnický poplatek a členský příspěvek. Pokud by
se zájemce stal volným členem (nikoliv členem vašeho ZČ), tak peníze pošlete na účet 2100070590/2010 (do popisu platby uveďte
jméno nového člena a „členství“) Přihlášku pošlete mailem na hnuti@brontosaurus.cz.
Přihlášky a platby za volné členy, prosím, dodejte na kancelář HB nejpozději do 30. 9. 2019.
Pokud se členové hlásí do ZČ, klubu či regionálního centra, tak předejte příspěvek za jejich členství vašemu hospodáři a zajistěte
účastníkům vydání členské karty, zadání nových členů do BISu.
Děkujeme za spolupráci, příliv nových lidí do Hnutí Brontosaurus je pro nás všechny důležitý.

Dort45 13.-15. září 2019, zámek Veltrusy je velké setkání všech lidí, kteří podlehli kouzlu zážitků, kamarádství, dobrodružství, her
a nezištné pomoci přírodě a památkám. Nejsou to jen narozeniny, ale hlavně pestrý festival plný workshopů, debat, koncertů,
divadel, her, setkávání, inspirace a nových trendů…

Vyvěste prosím přiložený plakátek na organizátorské kurzy HB a pozvěte na ně účastníky.

Realizované akce je potřeba dobře odprezentovat. Aby jste byli motivovaní k zachycení těch nejlepších okamžiků vašeho tábora,
tak již nyní vyhlašujeme tradiční foto a video soutěž a nabízíme Vám šanci nejen vyhrát, ale zejména dostat záběry právě z vaší
akce do nejširšího povědomí. Staňte se reportéry vašich vlastních akcí - nikdo jiný to tak dobře jako vy nezvládne.
Informace a soutěžní kategorie najdete tady: http://zije.brontosaurus.cz/.

Udělejte si reklamu své akci a potěšte Brontosaura v jednom! Natočte kratičké neformální video z vašeho tábora s přání
s Brontosauru nebo pozdravem z vašeho tábora. Poslat je můžete na dort@brontosaurus.cz. Vudea zveřejníme na FB,
na instagramu, atd. a promítneme je na Dortu.

•

Prezenční listinu, BOZP, potvrzení o bezinfekčnosti, zdravotní deník a další dokumenty si prosím uschovejte po dobu
minimálně 1 roku.

•

Co nejdříve, nejpozději však do 30. 9. 2019 do Brontosauřího informačního sytému (BISu) zadejte účastníky tábora,
vyznačte vedoucí a informace o odvedené práci a odpracovaných hodinách.

•

Vyúčtování tábora odevzdejte včas hospodáři vašeho ZČ, aby mohl vyúčtovat dotaci MŠMT do 21. 10. 2019.

•

Do 30. 9. 2019 dodat případné papírové vyplněné ankety od účastníků a od org. týmu a vyplněné přihlášky nových
členů + členské příspěvky.
Prosíme vás o výběr cca 20 pěkných fotek z tábora (velikost fotky cca 4 MB). Pomůže nám to v další propagaci
i vašeho tábora.

•

•

Po táboře prosíme o vyplnění Závěrečné zprávy a rozeslání Online Zpětné vazby vaším účastníkům. Oba nástroje
slouží ústředí aby mělo nejzákladnější přehled o konaných akcích, ale především vám. Názory a připomínky účastníků
vám (či vašim nástupcům) umožní se v organizování lidsky i odborně vyvíjet.
Oba nástroje jsou na adrese: http://www.brontosaurus.cz/zpetna-vazba/
Univerzální heslo: „vyplnto“, anebo si raději vyžádejte článkovské.

V případě mimořádné události (větší úraz, pojistná událost, významnější situace řešená policií ČR, apod.) informujte:
- předsedu vašeho ZČ, RC či vedoucího klubu
- ústředí Hnutí Brontosaurus, telefon: +420 774 976 407, +420 734 392 735
- předsedkyni HB Kristínu Studenou, predsedkyne@brontosaurus.cz
Odpovědní statutáři musí být o těchto situacích a případech informováni, aby mohli reagovat v případě dotazů médií,
rodičů, státních orgánů, apod.

•
•
•

Účastníci a organizátoři akcí Hnutí Brontosaurus jsou pojištěni v rámci úrazového pojištění zajišťovaného Českou radou
dětí a mládeže a to pojišťovnou Generali.
Hlavní vedoucí tábora a organizátoři s OHB či OHB Brďo a členstvím v HB jsou pojištěni také
v rámci odpovědnosti za škodu. Informace k pojistkám, pojistné smlouvy a formuláře najdete na www.crdm.cz
v sekci pojištění.
Přehledné informace o pojištění najdete také na MOZKU v sekci Organizování akcí – Pojištění na akcích

Prezenční listinu
Přihlášky pro nové členy Hnutí Brontosaurus
Průvodce Hnutím Brontosaurus pro účastníky tábora
Formulář pojistné události
Formulář BOZP
Propagační materiály konkrétních akcí
Tyto Informace pro organizátory táborů
Informace k ochraně osobních údajů

Pro organizátory táborů v roce 2019 připravili Dalimil Cody Toman a Veronika Vlačuhová

vydala
Kancelář Hnutí Brontosaurus
Hvězdová 10, 602 00 Brno
tel.: 774 976 407, +420 734 392 735
e-mail: psb@brontosaurus.cz
č. účtu: 2100070590/2010

Vydáno za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a statutárního města Brna.

Kritéria programu PsB
Tato kritéria se netýkají táborů, které nejsou zahrnuty pro program Prázdniny s Brontosaurem. Tedy například
čistě prožitkových akcí apod.
1.
2.

3.

Jedná se o prázdninovou vícedenní akci (o délce min. 7 dnů, s počtem účastníků min. 8), jejíž hlavní organizátor je držitelem
osvědčení OHB nebo OHB pro Brďo (podle toho, zda je tábor zaměřen na mladé lidi nebo děti a rodiče s dětmi).
Zahrnuje dobrovolnickou smysluplnou práci přispívající k ochraně životního prostředí nebo péči o historické a kulturní dědictví,
kdy minimálně 40% táborových dní je pracovních a pracuje se minimálně 5 hodin denně (v případě necelých dnů se zaokrouhluje
dolů). Zároveň zahrnuje prostředky ekologické výchovy prostřednictvím práce, zážitkového programu, provozu akce či osobního
příkladu organizátora.
Zahrnuje kvalitní zážitkový program.

Kritéria programu BRĎO
Za tábor splňující kritéria programu BRĎO je považován každý tábor, který:
◦
Je určený pro děti do 15 ti let.
◦
Obsahuje ve svém programu prvky ekologické výchovy.
◦
Při svém provozu dbá na to, aby byl šetrný k životnímu prostředí, zejména lokalitě, v níž se nachází, přičemž tyto hodnoty
vštěpuje i svým účastníkům.
◦
Programová náplň tábora je sestavována s ohledem na věk a potřeby dětí.
◦
Hlavní táborový vedoucí je kromě zákonných požadavků také držitelem kvalifikace OHB pro BRĎO.

