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MINIERASMUS CAMP
Všeobecné podmienky účasti
Podmienky účasti účastníkov projektu MiniErasmus Camp organizovaného občianskym
združením Budúca Generácia Európy, o.z. – bežný názov - Future Generation Europe (ďalej
len „organizátor“).
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 Camp a účastník sa zaväzuje dodržiavať podmienky
a pokyny organizátora súvisiace s projektom pred konaním projektu a počas konania projektu.

2.

Účelom projektu MiniErasmus Camp 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.

Organizátor zverejňuje aktuálnu ponuku MiniErasmus Camp-ov na webovom sídle organizácie.
Na webovom sídle sú zverejnené práve tie MiniErasmus Camp-y, na ktoré je možné sa aktuálne
registrovať.

4.

Celkové konanie projektu MiniErasmus Camp je vždy 3 dní a to od piatku do nedele.

5.

Program má charakter neformálneho vzdelávania. Je najmä, avšak nie výlučne, orientovaný na
cvičenia facilitované organizátorom alebo zástupcami partnerskej vysokej školy, ktorá je na
podujatí prítomná. Tieto cvičenia sa tematicky venujú téme kariérového poradenstva - výber
VŠ, zamestnania, získanie kompetencií a informácií pre kariéru a vzdelávanie.

6.

Partnerskou vysokou školou alebo fakultou je vysoká škola/univerzita poprípade jej fakulta či
katedra, ktorá sa zúčastňuje na konkrétnom MiniErasmus Campe.

7.

Zástupcom partnerskej vysokej školy je tútor. Tútor je študentom partnerskej vysokej školy
poprípade fakulty, ktorého postavenie je vymedzené v čl. 3 týchto účastníckych podmienok.
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DRUHÁ HLAVA
PRIEBEH PROJEKTU
Čl.. 2
Registrácia a fáza pred projektom
1.

Záujemca sa prihlasuje na projekt prostredníctvom registrácie zverejnenej na webovom sídle
organizátora. V registrácii je uvedený termín do kedy sa záujemca môže prihlásiť. Termín
ukončenia registrácie môže byť predĺžený.

2.

Účasť na projekte je z kapacitných dôvodov obmedzená. Organizátor posudzuje pri výbere na
projekt motiváciu záujemcu projektu sa zúčastniť. Z dôvodu epidemiologickej situácie si
organizátor vyhradzuje právo uprednostniť plne zaočkovaných účastníkov.

3.

Za plne zaočkovanú osobu sa považuje osoba najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po
aplikácii druhej dávky očkovacej látky s dvojdávkovou schémou, ďalej osoba najmenej 21 dní a
najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky s jednodávkovou schémou.

4.

Doručením akceptačného e-mailu je záujemca vybraný na projekt. Stáva sa účastník.

5.

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.

6.

Konkrétny program bude doručený účastníkovi najneskôr v stredu pred víkendovým
podujatím. Účastník je povinný oboznámiť sa s programom. Zmena programu je vyhradená.

7.

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 (piatok) 18 rokov, podpisuje tento súhlas sám. V prípade, ak je účastník
neplnoletý, súhlas musí podpísať jeho zákonný zástupca.

8.

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 v registrácii.
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Čl.. 3
Tútor
1.

Úlohou tútora je:
a) komunikovať so žiakom počas projektu a odpovedať mu na otázky,
b) podieľať sa na realizácii programu,
c) konať v súlade s týmito podmienkami a to najmä s ohľadom na účastníkov pod 18 rokov.

2.

Pre účastníkov je záväzný program poskytnutý organizátorom, 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.

3.

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

4.

Tútor je povinný dodržiavať hygienické opatrenia v zmysle aktuálnych platných právnych
predpisov.
Čl.. 4
Ubytovanie

1.

Organizátor zabezpečuje počas projektu ubytovanie pre účastníkov a tútorov. Účastníci
využívajú počas projekt toto ubytovanie.

2.

Účastník je povinný strpieť kontrolu podmienok podľa tohto článku organizátorom.

3.

Účastníci sú povinní dodržiavať všetky pokyny organizátorov a to najmä:
a) účastníci sú povinní dodržiavať 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) účastník mladší ako 18 rokov nemôže opustiť ubytovacie zariadenie po 23:59 hod.
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Čl. 5
Povinnosti a sankcie
1.

Účastníci sú povinní dodržiavať všetky pokyny organizátorov a to najmä:
a) zúčastňovať sa programu podľa špecifikácie stanovenej organizátorom,
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) preukázať organizátorovi alebo ubytovaciemu zariadeniu svoj status z pohľadu očkovania
alebo OTP režimu (COVID-19),
e) dodržiavať aktuálne hygienické opatrenia v zmysle platných právnych predpisov.
f) pre účastníkov pod 18 rokov platia prísnejšie pravidlá a to najmä počas voľnočasových
aktivít - v tejto časti programu sa musia zdržiavať na miestach určených organizátormi,
najmä avšak nie výlučne, nesmú opustiť ubytovacie zariadenie po 23:59.

2.

V prípade opakovaného porušenia ustanovenia čl. 5 ods. 1 písm. a), b), e) môže organizátor
ukončiť účasť účastníka na projekte.

3.

V prípade porušenia ustanovenia čl. 5 ods. 1 písm. c) organizátor ukončí účasť účastníka na
projekte. To isté platí aj o účastníkovi, ktorý alkoholický nápoj alebo inú zakázanú látku prijal a
nemal 18 rokov.

4.

V prípade porušenia ustanovenia čl. 5 ods. 1 písm. d) alebo zistenia, že účastník uviedol
nepravdivé informácie, organizátor ukončí účasť účastníka na projekte.

5.

V prípade hrubého porušenia ustanovenia čl. 5 ods. písm. f) organizátor ukončí účasť na
projekte.

6.

V prípadoch uvedených v ods. 2 až 5 tohto článku sa účastníkovi nevráti účastnícky poplatok.

7.

Účastník musí na podujatie priniesť, vyplnené a podpísané príslušné tlačivo, ktorým sa
vyjadruje súhlas s týmito podmienkami. Príslušný súhlas bude zaslaný pred projektom
elektronicky. Bez tohto súhlasu mu nebude umožnené zúčastniť sa na projekte.
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Čl. 6
Účastnícky poplatok
1.

Účastník berie na vedomie, že projekt MiniErasmus Camp je spoplatnený účastníckym
poplatkom v sume 35,- EUR.

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.

V prípade odhlásenia účastníka z projektu neskôr ako v nedeľu pred projektovým víkendom,
účastník berie na vedomie, že organizátor vráti účastníkovi už zaplatený účastnícky poplatok
vo výške 50 % z predmetnej sumy.

5.

V prípade odhlásenia účastníka z projektu neskôr ako v utorok pred projektovým víkendom,
účastník berie na vedomie, že celková výška zaplateného účastníckeho poplatku prepadá
v prospech organizátora.

6.

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

7.

Účastník, ktorý neuhradí účastnícky poplatok sa nemôže zúčastniť projektu MiniErasmus Camp.
Čl. 7
Ostatné podmienky

1.

Organizátor nehradí cestovné náklady určené na dopravu z a na miesto.

2.

Organizátor v plnej miere dbá na dodržiavanie hygienických právnych predpisov a iných
právnych predpisov, ktoré sa týkajú pandémie COVID-19.

3.

Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť podujatie v závislosti od epidemiologickej situácie.
Prípadné zrušenie podujatia organizátor oznámi účastníkom. Ak sa podujatie neuskutoční,
účastníkom budú vrátené účastnícke poplatky, ak už boli zaplatené.

4.

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.
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5.

Osobné údaje účastníka sú použité prioritne na výber a zapracovanie účastníka v projekte
MiniErasmus Camp, prípadne na zasielanie informácie o vzdelávacích podujatiach určených
pre účastníka, 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.

6.

Organizátor si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky účasti.

7.

Projektový líder:
Mgr. Nicol Halmešová: +421 910 444 475

V Bratislave, dňa 06.11.2021
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