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1. Platnost organizačního předpisu 
 
Tímto organizačním pokynem jsou povinni se řídit organizátoři Akcí Hnutí 
Brontosaurus, definovaných dle OP 3.1 jako akce celobrontosauřího významu, kterým 
byl udělen VV HB, RHB nebo Valnou hromadou status Akce Hnutí Brontosaurus. 
Tyto akce zajišťují jednotlivé ZČ a regionální centra, popř. ústředí. Na jejich realizaci 
dohlíží přímo programový ředitel Ústředí HB. 
	

2. STRAVOVÁNÍ NA AKCÍCH 
 
2.1. Na celobrontosauřích akcích podáváme pouze vegetariánské, ideálně veganské 
jídlo.  
2.2. Při nákupu potravin se snažíme nakupovat sezónní produkty od lokálních 
výrobců,  nejlépe se značkou bio, fair trade a bez palmového oleje. 
	
3. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
 
3.1. Co nejvíce se snažíme minimalizovat spotřebu jednorázového materiálu a odpad. 
Upřednostňujeme velká balení, vyhýbáme se pokud možno plastům, hliníku, 
nápojovým kartonům a omezujeme obecně nákup výrobků v nevratných obalech.  
3.2. Vzniklé odpady třídíme na papír, plasty, sklo, železo, hliník a barevné kovy, 
spotřebiče, biologický odpad a nebezpečný odpad.  
3.3. Pokud je to možné, kompostujeme biologicky rozložitelný odpad. 
	
4. DOPRAVA NA AKCÍCH 
 
4.1. Používáme šetrnou dopravu, nejlépe pěší, cyklistickou a veřejnou hromadnou.  
4.2. V případě používání individuální automobilové dopravy se snažíme efektivně 
využít kapacitu vozidla a preferujeme vozidla s nižší spotřebou a alternativními 
pohony. 
 
5. Další 
Výše uvedené body jsou základní pravidla, která dodržujeme při organizaci 
celobrontosauřích akcí.  
Obecně by se ale všechny akce HB měly snažit o maximálně environmentálně šetrný 
provoz tak, jak je popsán v metodice Environmentální vzdělávání a výchova 
(https://bit.ly/2HmsbX3). 
Další užitečné informace o ekologickém provozu akcí najdete například na stránkách 
Veroniky (https://www.veronica.cz/zelena-domacnost-nakupovani) nebo přímo  
v materiálech HB: 
např. brožura Skutečně zelený tábor http://zelenytabor.brontosaurus.cz/wp-
content/uploads/2012/04/Skutecne_zeleny_tabor_brozura.pdf nebo web 
http://zelenytabor.brontosaurus.cz/). 
  
  
Verze: 1 
Schválil: Výkonný výbor Rady Hnutí Brontosaurus 
Dne: 18. 5. 2019	


