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MINIERASMUS
Všeobecné podmienky účasti
Podmienky účasti účastníkov projektu MiniErasmus organizovaného občianskym združením
Budúca Generácia Európy, o.z. – bežný názov - Future Generation Europe (ďalej len
„organizátor“). Projekt MiniErasmus je organizovaný v jesenom termíne, ktorý organizátor
oznamuje vopred prostredníctvom marketingových kanálov.
PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Čl. 1
Vymedzenie projektu
1.

Organizátor sa zaväzuje zabezpečiť účasť vybranému žiakovi strednej školy (ďalej aj ako „žiak“ alebo
„účastník“) na projekte MiniErasmus a účastník sa zaväzuje dodržiavať podmienky a pokyny
organizátora súvisiace s projektom pred konaním projektu a počas konania projektu.

2.

Účelom projektu MiniErasmus je zlepšenie informovanosti účastníkov ohľadom ponuky vysokoškolského
štúdia či reality profesijného prostredia a zároveň poskytuje informácie ohľadom nadštandardných
možností vzdelávania dostupných počas stredoškolského a vysokoškolského štúdia.

3.

Celkové konanie projektu MiniErasmus je 5 dní a to od nedele do štvrtku. Štvrtok je určený na dopravu
z miesta konania projektu a týka sa len žiakov, ktorí nedochádzajú na projekt z miesta trvalého pobytu.

4.

Samotné konanie projektu MiniErasmus sú 4 dni a to nedeľa až streda. Počas samotného konania projektu
sa realizuje účel projektu prostredníctvom návštevy skutočných prednášok, seminárov, špeciálnych
seminárov (tzv. „prednášková časť“) a programu určeného na rozvoj informovanosti ohľadom
nadštandardných možností vzdelávania a rozvoj schopností či motivácie (tzv. „programová časť“).
Samotné konanie projektu sa týka všetkých účastníkov projektu.

5.

Partnerskou vysokou školou alebo fakultou je vysoká škola/univerzita poprípade jej fakulta či katedra,
ktorá umožňuje realizáciu projektu v jej priestoroch a na prednáškach, seminároch či cvičeniach.

6.

Tútor je študent partnerskej vysokej školy poprípade fakulty, ktorého postavenie je vymedzené v čl. 5
týchto účastníckych podmienok.
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DRUHÁ HLAVA
PRIEBEH PROJEKTU
Čl. 2
Predprojektová fáza
1.

Doručením akceptačného e-mailu je účastník vybraný na určený odbor partnerskej vysokej školy
participujúcej na projekte. Žiak sa môže projektu zúčastniť len na odbore, na ktorý bol vybraný. Počas
konania projektu nie je možné meniť navštevovaný odbor.

2.

Prílohou akceptačného e-mailu sú tieto podmienky účasti ako aj súhlas s účasťou a podmienkami
poprípade iné prílohy, ktoré organizátor vymedzí v akceptačnom e-maily.

3.

Účastník je povinný oboznámiť sa s týmito podmienkami na znak čoho prinesie na konanie projektu
podpísaný súhlas. V prípade, ak účastník dovŕšil najneskôr v prvý deň celkového konania projektu
(nedeľa) 18 rokov, podpisuje tento súhlas sám. V prípade, ak je účastník neplnoletý, súhlas musí podpísať
jeho zákonný zástupca.

4.

Organizátor odošle elektronicky najneskôr v týždni pred konaním projektu sprievodcu projektom
MiniErasmus účastníkom. Sprievodca obsahuje základné informácie o konaní MiniErasmus
a o programe. Účastník je povinný oboznámiť sa s obsahom Sprievodcu a s programom.

5.

Účastník berie na vedomie, že akékoľvek otázky je potrebné smerovať na e-mailovú adresu organizátora
mini.erasmus@futuregenerationeurope.eu. Organizátor si vyhradzuje právo neodpovedať na
korešpondenciu účastníka odoslanú na akýkoľvek iný uverejnený e-mail. Organizátor si zároveň
vyhradzuje právo neodpovedať na otázky, ktoré sú zodpovedané v týchto podmienkach, podmienkach na
webovej stránke či registrácií ako aj sprievodcovi Mini-Erasmus.

6.

Organizátor rozoznáva prijatého účastníka a náhradníka. Náhradník je účastník, ktorý bude prijatý
v prípade ak sa uvoľní miesto na kapacite danej vysokej školy alebo fakulty. Náhradníkom sa nezasiela
akceptačný mail. O tom, že záujemca je náhradník bude informovaný prostredníctvom svojej strednej
školy. V prípade akceptácia na projekt sa náhradníkovi po akceptácií zašle akceptačný list so všetkými
potrebnými prílohami.
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Čl. 3
Prednášky a semináre pre účastníkov projektu
1.

Žiak sa zúčastňuje vybraných prednášok a seminárov, poprípade špeciálnych seminárov určených len pre
účastníkov projektu MiniErasmus vytvorených partnerskou vysokou školou alebo fakultou či katedrou.

2.

Harmonogram konkrétnych prednášok a seminárov sa žiak dozvie z rozvrhu, ktorý mu bude doručený
najneskôr na oficiálnom otvorení projektu.

3.

Rozvrh je vytvorený organizátorom v spolupráci s partnerskou vysokou školou alebo fakultou. Tematika
prednášok a seminárov sa sústreďuje na ilustráciu prehľadu tém študovaných v danom odbore.

4.

Žiak strednej školy berie na vedomie, že zmena rozvrhu je vyhradená. Organizátor neberie zodpovednosť
za prípadne zrušené prednášky z dôvodu náhlej nedostupnosti vysokoškolského pedagóga na prednáške
alebo semináriprípadne iného dôvodu.

5.

Na začiatku každého projektového dňa (pondelok – streda) je žiak povinný preukázať svoju prítomnosť
na partnerskej univerzite podpisom na prezenčnej listine.
Čl. 4
Ostatný program

1.

Organizačný tím organizuje okrem prednášok a seminárov aj ostatný program.

2.

V programe hrubo vymedzené aktivity sú povinné. Časti programu, ktoré sú nepovinné, budú vyznačené
v dokumente sprievodca pre projekt MiniErasmus.

3.

V prípade ak organizátor určí alternatívy programu, žiaci si budú vyberať alternatívy programu
prostredníctvom webového odkazu na formuláre služby google drive v predstihu, prípadne inou formou.
Výber alternatívy programu je záväzný a nie je ho možné meniť.

4.

Zmena programu je vyhradená.

5.

Pokiaľ je uvedený program v sprievodcovi označený hviezdičkou, neplnoletí účastníci majú zákaz
zúčastniť sa ho.

6.

Žiak sa môže z povinného programu ospravedlniť len v nevyhnutných prípadoch, o ktorých musí
bezodkladne informovať organizátorov potom ako sa dozvie o tejto skutočnosti.
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Čl. 5
Tútor
1.

Tútor je študent partnerskej vysokej školy poprípade fakulty.

2.

Organizátor ustanovuje na každej fakulte Koordinátora tútorov, ktorý riadi tútorov konkrétnej fakulty
pred a počas trvania projektu.

3.

Nakoľko tútor je študentom vysokej školy, nemusí byť dostupný počas celého priebehu projektu a na
všetky úlohy vymedzené v odseku 4 tohto článku. V prípade nedostupnosti tútorov sa žiak obracia na
Koordinátora tútorov danej fakulty.

4.

Úlohou tútora je s ohľadom na jeho časové možnosti:
a)
b)
c)
d)
e)

komunikovať so žiakom pred jeho príchodom,
pokiaľ žiak prichádza v nedeľu, vyzdvihnúť ho na stanici alebo na inom mieste príchodu,
podľa možnosti, sprevádzať žiaka počas projektových dní na fakulte,
komunikovať so žiakom a odpovedať mu na otázky,
podľa možnosti, komunikovať so žiakom počas dobrovoľného programu.

5.

Pre účastníkov je záväzný program poskytnutý v rámci Sprievodcu, tútor nemá právo meniť vymedzený
program účastníkov a určovať vlastný. Ak sa tútor pokúša meniť vymedzený program účastníkom
projektu, žiaci majú povinnosť oznámiť toto konanie organizátorom bezodkladne.

6.

Tútor nesmie žiakom ponúkať a poskytovať alkoholické alebo iné zakázané látky. Žiak je povinný toto
konanie oznámiť organizátorom bezodkladne.
Čl. 6
Ubytovanie

1.

Tento článok sa vzťahuje na účastníkov, ktorým organizátor poskytuje počas trvania projektu ubytovanie.

2.

Žiaci sú ubytovaní na ubytovniach, ktoré poskytuje organizátor, poprípade na internátoch, ktoré
organizátor poskytuje v spolupráci s vysokými školami alebo fakultami.

3.

Ubytovanie je plne hradené vysokými školami.

4.

Organizátor môže ustanoviť na konkrétnej ubytovni tzv. nočný dozor. Nočný dozor tvorí osoba alebo
osoby, ktoré majú za úlohu kontrolovať plnenie podmienok podľa ods. 6 tohto článku.

5.

Účastník je povinný strpieť kontrolu podmienok podľa ods. 6 tohto článku nočným dozorom alebo
akýmkoľvek iným organizátorom.
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6.

Ubytovaní účastníci sú povinní dodržiavať všetky pokyny organizátorov a to najmä:
a) účastníci sú povinní dodržovať ubytovací poriadok daného ubytovacieho zariadenia,
b) nepožívať alkoholické nápoje alebo iné zakázané látky počas celkového trvania projektu,
c) neposkytovať alkoholické nápoje alebo iné zakázané látky účastníkom mladším ako 18 rokov,
d) byť prítomní na ubytovaní najneskôr o 00:30 hod.,
Čl. 7
Povinnosti a sankcie

1.

Všetci účastníci sú povinní dodržiavať všetky pokyny organizátorov a to najmä:
a) zúčastňovať sa seminárov a prednášok podľa článku 3 a povinného programu podľa článku 4,
b) nepožívať alkoholické nápoje alebo iné zakázané látky počas celkového trvania projektu,
c) neposkytovať alkoholické nápoje alebo iné zakázané látky účastníkom mladším ako 18 rokov,

2.

V prípade neospravedlnenej neúčasti na seminároch a prednáškach podľa článku 3, povinnom programe
podľa článku 4 bude upovedomená vysielajúca stredná škola ohľadom nedodržania účastníckych
podmienok účastníkom.

3.

V prípade porušenia ustanovenia čl. 7 ods. 1 písm. b. bude účastník upozornený a o porušení pravidiel
informovaná vysielajúca stredná škola.V prípade hrubého alebo opakovaného porušenia ustanovenia čl. 7
ods. 1 písm. b. a akéhokoľvek porušenia ustanovenia čl. 7 ods. 1 písm. c. bude účasť žiaka na projekte
ukončená a o porušení pravidiel bude upovedomená vysielajúca stredná škola.

4.

V prípade porušenia ustanovenia čl. 6 ods. 6 písm. a, písm. d. bude účastník upozornený a o porušení
pravidiel informovaná vysielajúca stredná škola. V prípade hrubého alebo opakovaného porušenia
ustanovenia čl. 6 ods. 6 písm. a, písm. d. bude účasť žiaka na projekte ukončená a o porušení pravidiel
bude upovedomená vysielajúca stredná škola.

5.

Účastník musí na prvé otváracie stretnutie MiniErasmus (nedeľa 17.11.2019). príslušné pre danú fakultu
priniesť vyplnené a podpísané príslušné tlačivo, ktorým sa vyjadruje súhlas s týmito podmienkami.
Príslušný súhlas bude zasielaný pred projektom elektronicky. Bez tohto súhlasu mu nebude umožnené
zúčastniť sa na projekte.
Čl. 8
Manipulačný poplatok

1.

Účastník berie na vedomie, že projekt MiniErasmus je spoplatnený manipulačným poplatkom v sume 20,EUR v prípade bezhotovostnej platby prevodom na stanovený bankový účet organizátora. V prípade, že
účastník trvá na platení v hotovosti na začiatku projektu v nedeľu, výška manipulačného poplatku je vo
výške 25,- EUR.
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2.

Účastník sa zaväzuje zaplatiť poplatok až po prijatí na projekt – elektronickým doručením akceptačného
listu. V akceptačnom liste sa budú nachádzať podrobnosti a pokyny platby, tie budú buď priamo v texte
akceptačného listu alebo v prílohe.

3.

Účastník platí poplatok len za seba. Neplatí ho za iného alebo za viac účastníkov.

4.

Manipulačný poplatok nadobudne splatnosť 08.11.2019. Pre náhradníkov prijatých po tomto termíne
bude dňom splatnosti 17.11.2019.

5.

V prípade odhlásenia účastníka z projektu po 15.11.2019, účastník berie na vedomie, že organizátor vráti
účastníkovi už zaplatený manipulačný poplatok vo výške 50 % z celkovej sumy 20,- EUR, t.j. 10,- EUR.

6.

V prípade odhlásenia účastníka z projektu po 16.11.2019, účastník berie na vedomie, že celková výška
zaplateného manipulačného poplatku prepadá v prospech organizátora.

7.

Organizátor sa zaväzuje využiť finančné plnenie z manipulačného poplatku v súlade so stanovami
organizácie Future Generation Europe.

8.

Účastník, ktorý neuhradí manipulačný poplatok sa nemôže zúčastniť projektu Mini-Erasmus.

9.

Organizátor môže vytvoriť sociálny program pre odpustenie poplatku. V prípade, ak sa rozhodne
zabezpečiť uvedený program, jeho detaily sa budú nachádzať na webovom sídle organizátora.
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Čl. 9
Ostatné podmienky
1.

Organizátor nehradí stravné náklady, cestovné náklady v hromadnej doprave či mimomestskej doprave.

2.

Organizátor hradí náklady na ubytovanie (4 noci, nedeľa – štvrtok). To neplatí, pokiaľ si účastník
zabezpečuje ubytovanie sám.

3.

Účastník je povinný prečítať si Informáciu o spracovaní osobných údajov uverejnenú na
http://futuregenerationeurope.eu/wp-content/uploads/2018/10/FGE-GDPR-MiniErasmus.pdf. Organizátor
sa zaväzuje rozšíriť vyššie uvedené súhlasy o prehlásenie o poučení o spracovaní osobných údajov.

4.

Osobné údaje účastníka sú použité prioritne na výber a zapracovanie účastníka v projekte MiniErasmus,
prípadne na zasielanie informácie o vzdelávacich podujatiach určených pre účastnika, ktoré organizuje
organizátor alebo partner organizátora, prípadne pre iné účely uvedenú v Informácií o spracovaní
osobných údajov. Účastník môže kedykoľvek požiadať o výmaz osobných údajov v zmysle Informácie
o spracovaní osobných údajov.

5.

Organizátor si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky účasti.

V Bratislave, dňa 11.09.2019
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