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1. Vymezení povinností a závazků základních článků, regionálních center
a klubů
1.1. Základní povinnosti
Všechny základní články (dále ZČ), regionální centra (dále RC) a kluby Hnutí Brontosaurus
(dále HB) jsou povinny ve stanovených termínech plnit povinnosti a závazky vůči ústředí HB,
resp. Radě Hnutí Brontosaurus (dále RHB) vyplývající z:
• obecně platných právních předpisů
• stanov a vnitřních předpisů HB
• rozhodnutí Valné hromady HB, Rady HB a výkonného výboru RHB
Tyto jsou v přehledu označeny dvěma vykřičníky a zvýrazněny červeně a tučně.
1.2. Závazky vyplývající ze smluvních a projektových závazků
ZČ, RC a kluby HB, které se smluvně zaváží či se závazně připojí k plnění projektových
závazků, jsou dále povinny ve stanovených termínech plnit závazky vyplývající ze:
• podmínek rozhodnutí a smluvních závazků od donátorů
• pravidel dotačních titulů
• podmínek přidělení a administrace dotací stanovených výkonným výborem RHB.
Tyto termíny jsou v kalendáři označeny jedním vykřičníkem a zvýrazněny modře a tučně.
Tyto termíny se mohou měnit v závislosti na změnách podmínek ze strany donátorů.
1.3. Závazky vyplývající se společných aktivit
V rámci spolupráce na společných aktivitách ZČ, RC a kluby, které na těchto aktivitách
participují, se v určených termínech zavazují dále dodržovat závazky vyplývající z:
• rozhodnutí (ředitele) ústředí HB
• rozhodnutí koordinátorů programů HB
Tyto termíny jsou v kalendáři uvedeny bez označení a zvýraznění.
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2. Termíny plnění závazků
2.1. Termíny vázané k datům kalendářního roku




















5. 1. Termín pro odevzdání vyúčtování a závěrečných zpráv všech dotací
(mimo tábory) z prostředků MŠMT na Ústředí HB + vyplnění dotovaných
akcí a seznamů účastníků do Brontosauřího informačního systému (dále BIS) !
10. 2.. Uzávěrka pro podklady k inzerci akcí na letáky Akce příroda, Akce památky
– jaro
28. 2. Uzávěrka zadávání táborů do BISu jako podkladů pro tisk letáků s nabídkou
Prázdniny s Brontosaurem (dále PsB).
15. 3. Uzávěrka editace táborů v BISu pro tisk na letáku.
27. 3. Termín pro doručení žádostí o přidělení dotace MŠMT a Ministerstva
vnitra na Ústředí HB. !
31. 3. Termín pro zadání akcí předchozího roku, jejich výstupů a účastníků do
BISu pro Bodový systém rozdělování dotací !
15. 4. Zadání všech akcí předchozího roku, výstupů akcí, účastníků, popř.
dalších podkladů pro zpracování výroční zprávy HB do BISu !!
20. 6. Uzávěrka pro podklady k inzerci akcí na propagaci Akce příroda, Akce
památky a PsB na letních Ekostanech
30. 8. Uzávěrka pro podklady k inzerci akcí na plakáty Akce příroda, Akce
památky – podzim.
30. 9. Ukončení možnosti čerpání prostředků na tábory z dotací MŠMT !
10. 10. Nahlášení počtu účastníků táborů na Ústředí HB nebo jejich zadání do
BISu a ceny tábora ke zpracování povinné zprávy MŠMT (není nutné pokud
ZČ, RC, klub odevzdal již vyúčtování) !
12. 10. Dodání podkladů pro společné projekty na MŠMT na následující rok !
20. 10. Termín pro odevzdání vyúčtování dotací na tábory a nejzazší termín
pro zadání účastníků táborů do BISu !
20. 10. Registrace ZČ, RC a klubů v BISu a odeslání registračního formuláře
poštou na Ústředí HB, registrace členů v BISu (na jejím základě bude
vystavena faktura na členské příspěvky a registrace pro ZČ, RC či klub na
následující rok) !!
15. 11. Vyčerpání přidělených prostředků z dotace MV !
31.12. Ukončení možnosti čerpání prostředků z dalších oblastí z dotace
MŠMT. !
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2.2.



Termíny průběžné
Do 21 dnů od konání valné hromady ZČ, RC zaslat na Ústředí Hnutí
Brontosaurus zápis z Valné hromady
Do 14 dnů od změny upravit v informačním systému BIS údaje o ZČ, RC či
klubu a statutárních zástupcích či vedoucím klubu (sídlo, kontaktní údaje,
atd.)

3. Stanovování termínů a průběžná aktualizace
Aktualizace kalendáře bude probíhat 1 x ročně a bude zveřejněna na bis.brontosaurus.cz
a vzdelavani.brontosaurus.cz a poslána ZČ e-mailem.
Platnost termínů je od data vyvěšení OP dále až do vyvěšení změny.
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