
  

 
 

Letní univerzita JuniorFEL – organizační řád 
 

Úvodní ustanovení 
 

1. Letní univerzita „JuniorFEL“ je pětidenní akce (dále jen „akce“) určená pro žáky 

základních škol, víceletých gymnázií, netechnických středních škol a gymnázií za 

účelem seznámení se se základními poznatky z elektrotechniky a elektroniky.  

2. Organizátorem JuniorFEL je Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta 

elektrotechnická. 

3. Pověřeným vedoucím akce je prof. Ing. Václav Kůs, CSc. Zástupcem vedoucího 

akce je Ing. Jaroslav Fiřt, Ph.D. 

4. Pověřená osoba je zaměstnanec nebo doktorand FEL, který organizuje a řídí výuku 

účastníků akce. 

5. Účastníkem akce je žák základní školy nebo víceletého gymnázia, resp. student 

gymnázia nebo střední školy (ve věku 9–18 let).  

6. Dozorem je písemně pověřená fyzická osoba starší 18 let, se kterou organizátor akce 

uzavřel pracovně–právní vztah. Dozor vykonává dozorovací činnost nad účastníky 

akce. Odborná činnost v rámci náplně programu akce je prováděna pověřenými 

zaměstnanci organizátora. 

7. Místem konání akce je budova Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity 

v Plzni, Univerzitní 26, Plzeň, a případně též přilehlé prostory areálu Západočeské 

univerzity v Plzni.  

 

Organizace akce a bezpečnostní pokyny 
 

1. Organizátor rozhoduje o přijetí účastníka na základě přijaté závazné úplné 

elektronické přihlášky účastníka. Účastníci podávají elektronické přihlášky nejpozději 

do 20. 5. příslušného roku. Organizátor vyrozumí účastníka o přijetí/nepřijetí do 

programu akce do 30. 5. příslušného roku. V případě vyrozumění o přijetí akce je 

účastník povinen doručit organizátorovi písemnou přihlášku podepsanou účastníkem 

akce, resp. jeho zákonným zástupcem, nedovršil-li účastník akce ke dni podání 

přihlášky zletilosti, nejpozději do 15. 6. příslušného roku a uhradit v témže termínu 

účastnický poplatek. Neuhrazením poplatku a/nebo nedoručením podepsané přihlášky 

v souladu s tímto organizačním řádem a rozhodnutí organizátora ztrácí účastník nárok 

na přijetí do programu akce. Organizátor si vyhrazuje právo změny termínů přihlášek 

a vyrozumění o přijetí. 

2. Účastník v přihlášce uvede veškerá svá zdravotní omezení. 

3. Součástí akce není doprava z a do místa konání akce.  

4. Organizátor zajišťuje denně dozor nad účastníky akce počínaje 15 minut před 

zahájením akce a končící 15 minut po skončení akce.   

5. Organizátor akce zajišťuje základní pojištění pro případ úrazu pro účastníky akce. 

6. Denní harmonogram akce je uveden v příloze 1. Organizátor si vyhrazuje právo 

změny harmonogramu akce i během konání akce. 

7. Účastníci jsou povinni dbát pokynů dozoru a dalších pracovníků zajišťujících akci po 

organizační nebo obsahové stránce. 

8. Účastníci jsou povinni odkládat své věci výhradně na místech k tomu určených, jinak 

organizátor akce nenese odpovědnost za jejich poškození, zničení nebo ztrátu. 



  

9. Organizátor akce zajišťuje účastníkům v poledne oběd. Další stravování ani pitný 

režim dále zajišťován není. Kromě míst k tomu vyhrazených není v místě konání akce 

dovolena konzumace jídla. 

10. Ve všech prostorách konání akce je přísně zakázáno kouřit, požívat alkoholické 

nápoje, omamné a psychotropní látky. Také je zakázáno pod jejich vlivem vstupovat 

do prostor akce. 

11. Účastníci se během akce pohybují ve stanovených skupinách s dozorem. Účastníci 

dbají pokynů a opatření dozoru, nejsou oprávněni se bez svolení dozoru dotýkat 

žádného zařízení, přístrojů či jiné infrastruktury a vybavení laboratoří.   

12. Případná nepřítomnost účastníka musí být předem ohlášena organizátorovi akce. 

13. Účastníci jsou povinni počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku škod. Zejména jsou 

povinni dodržovat tento organizační řád a pokyny dozoru a pověřených osob. 

14. Účastníci jsou povinni nahlásit dozoru veškeré vzniklé škody. 

15. Účastník je povinen nahradit škody způsobené úmyslně nebo i z nedbalosti. 

16. Organizátor akce si vyhrazuje právo vyloučit účastníka, pokud hrubým způsobem 

poruší tento organizační řád, bezpečnostní pravidla, pravidla slušného chování nebo 

pokyny dozoru, organizátora nebo pověřené osoby. Případné vyloučení účastníka se 

oznamuje zákonnému zástupci. Zákonný zástupce je povinen účastníka, jehož 

organizátor vyloučil, vyzvednout neprodleně poté, kdy mu je tato skutečnost 

organizátorem sdělena.   

17. Veškerá vzniklá zranění musí být nahlášena ihned pověřené osobě nebo dozoru.  

18. V případě požáru nebo vyhlášeného požárního poplachu musí účastníci opustit 

prostory budovy, a to organizovaným způsobem pod dohledem dozoru.  

19. Odesláním závazné přihlášky a zaplacením poplatku účastník, resp. jeho zákonný 

zástupce vyjadřuje souhlas s podmínkami akce stanovenými v tomto organizačním 

řádu. 

20. Účastník akce bere na vědomí, že organizátor shromažďuje osobní údaje (ve 

stanoveném rozsahu a po dobu uvedenou při přihlašování) o účastnících akce pro 

účely evidence účastníků a dále je v nezbytném rozsahu poskytuje pojišťovně za 

účelem pojištění účastníků. Souhlas se shromažďováním osobních údajů uděluje 

účastník odesláním přihlášky organizátorovi akce. 

21. Účastníci akce jsou povinni dodržovat protiepidemická opatření platná během akce. 

Nedodržováním nařízení může organizátor účastníka okamžitě z akce vyloučit. 

Zaplacený účastnický poplatek se v tomto případě nevrací. 

22. Organizátor si vyhrazuje právo, že v případě nepříznivé epidemické situace může akci 

neuskutečnit nebo ukončit. Zaplacený účastnický poplatek se v tomto případě nevrací. 

23. Rodiče nezletilých účastníků akce jsou povinni neprodleně sdělit organizátorům 

všechny případné zdravotní potíže účastníka akce. 

 

 V Plzni 2. ledna 2023 

 

prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph.D. 

děkan FEL 

prof. Ing. Václav Kůs, CSc. 

vedoucí akce JuniorFEL 

              



  

Příloha 1 
 

Harmonogram dne – pondělí až čtvrtek  

 

7.30 – 8.00 Příchod účastníků 

8.00 – 9.30 První blok po skupinách 

9.30 – 10.00 Přestávka 

10.00 – 11.30 Druhý blok po skupinách 

11.30 – 12.30 Oběd 

12.30 – 14.00 Třetí blok po skupinách 

14.00 – 14.30 Přestávka  

14.30 – 16.00 Čtvrtý blok po skupinách 

16.00 – 16.15 Odchod účastníků 
 

    

     

Harmonogram dne – pátek 

 

7.30 – 8.00 Příchod účastníků 

8.00 – 9.30 První blok po skupinách 

9.30 – 10.00 Přestávka 

10.00 – 11.30 Druhý blok po skupinách 

11.30 – 12.30 Oběd 

12.30 – 14.00 Třetí blok po skupinách 

14.00 – 14.30 Přestávka  

14.30 – 15.00 Příprava na slavnostní zakončení 

15.00 – 16.00 Slavnostní zakončení, předání diplomů účastníkům 

16.00 – 16.15 Odchod účastníků 

 


