Letní univerzita JuniorFEL – organizační řád
Úvodní ustanovení
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Letní univerzita JuniorFEL (dále jen JuniorFEL) je pětidenní akce určená pro žáky základních škol a
víceletých gymnázií a za účelem seznámení se základními poznatky z elektrotechniky a elektroniky.
Současně se mohou hlásit studenti gymnázií a netechnických středních škol, pro které je připraven
speciální samostatný program [JuniorFEL2].
Organizátorem JuniorFEL je Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická (dále jen
organizátor).
Pověřeným vedoucím je prof. Ing. Václav Kůs, CSc., zástupcem vedoucího je doc. Ing. Eva
Kučerová, CSc.
Účastníkem je žák základní školy či víceletého gymnázia (ve věku 10 – 15 let, JuniorFEL) nebo střední
školy (ve věku 15 – 18 let, JuniorFEL2), (dále jen účastník).
Dozorem je písemně pověřená osoba starší 18 let, se kterou organizátor uzavřel pracovně-právní vztah.
Místem konání je areál budovy Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni, Univerzitní
26, Plzeň a prostory jemu přilehlé.
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Účastníci jsou na JuniorFEL přijímáni na základě závazné elektronické přihlášky, která obsahuje
všechny požadované údaje a po zaplacení stanoveného poplatku.
V přihlášce je nutné uvést organizátorovi veškerá zdravotní omezení účastníka.
Organizátor nezodpovídá za dopravu účastníků na místo a z místa konání.
Během průběhu akce je zajištěn dozor nad účastníky. Dozor je zajištěn 15 minut před a 15 minut po
skončení akce v každém dni konání.
Všichni účastníci jsou pro případ vzniku úrazu pojištěni.
Denní harmonogram JuniorFEL je uveden v příloze 1.
Účastníci jsou povinni dbát pokynů dozoru a pracovníků zajišťujících akci po organizační a
programové stránce.
Účastníci jsou povinni odkládat věci v šatně nebo místnosti k tomu určené. Za věci odložené mimo
vyhrazené prostory organizátor nenese odpovědnost.
Stravování a pití není organizátorem zajištěno. V prostorách konání je zakázáno jíst mimo k tomu
určená místa.
V prostorách budovy je přísně zakázáno kouřit, požívat nebo být pod vlivem alkoholických nápojů,
omamných a psychotropních látek.
Účastníci se pohybují v prostorách budovy s doprovodem dozoru. Vzdalování účastníka od skupiny bez
souhlasu dozoru je zakázáno, stejně tak i samotný pohyb účastníků v prostorách budovy (mimo sociální
zařízení).
V laboratořích jsou účastníci povinni dbát pokynů a bezpečnostních opatření dozorů, nesmějí
samostatně zapínat přístroje a zařízení nebo se dotýkat věcí, které netvoří součást programu akce, pokud
k tomu nedá dozor nebo organizátoři akce souhlas.
Případná nepřítomnost účastníka musí být předem ohlášena.
Účastníci jsou povinni nahlásit dozoru veškeré škody způsobené úmyslně i neúmyslně.
Veškeré úmyslně vzniklé škody, které jsou zaviněny účastníkem, musí být uhrazeny.
Organizátor si vyhrazuje právo na vyloučení účastníka, pokud hrubým způsobem poruší tento řád,
pravidla bezpečnosti práce nebo slušného chování. Případné vyloučení účastníka se oznamuje
zákonným zástupcům. Zákonní zástupci jsou povinni účastníka po výzvě neprodleně vyzvednout.
Veškerá vzniklá zranění musí být nahlášena organizátorům nebo dozoru.
V případě požáru nebo vyhlášeného požárního poplachu musí účastníci opustit prostory budovy a to
organizovaným způsobem pod dohledem dozoru.
Zasláním závazné přihlášky a zaplacením administrativního poplatku (u přijatých uchazečů) účastníci a
jejich zákonní zástupci souhlasí s podmínkami a zněním tohoto organizačního řádu.

V Plzni 1. 3. 2017
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