INFORMACE K POŘADATELSTVÍ EB SLETŮ
(platné od 1. 1. 2014)
Pokud chcete uspořádat slet, musíte splnit následující podmínky:
1) pořadatelem sletu mohou být max. 2 osoby, přičemž alespoň 1 musí být více jak 18 let (kvůli
dohledu na účastníky sletu) a musí mít zřízený účet na EB
2) slet se musí konat ve městě či vesnici na území České republiky nebo Slovenské republiky,
přičemž bude blíže specifikováno místo konání (např. klubovna, centrum města, aj.)
3) pro slet musí být vybrán termín, přičemž platí, že v jeden den se může konat 1 slet (toto lze
ověřit u správce sletů)
4) slet musí mít určitý program, přičemž ten závisí na pořadateli sletu
5) komunikující osoba se správcem sletu musí dodržet všechny podmínky při nahlášení sletu
(viz. níže)
Nahlášení sletu správci sletů:
1) jednodenní slet musí být nahlášen nejpozději 2 týdny před jeho konáním; vícedenní slet
pak nejpozději 1 měsíc před jeho konáním
2) nahlášení se provádí skrze úřední dopis do SP správci sletů s tím, že budou uvedeny
následující údaje:
datum konání sletu, město a místo konání slet, pořadatel/é, stručný program sletu
3) následně bude obratem odeslána informace o ne/schválení sletu
4) nejpozději do 5 dnů od schválení sletu je třeba napsat článek o sletu do DV – nevydává jej
(v případě, že je pořadatel/jeden z pořadatelů veden v DV) či zaslat v dokumentu připravený
článek o sletu opatřený vhodnými HTML znaky (v případě, že pořadatel/ani jeden z pořadatelů
není veden v DV)
5) správce sletů si takto vyhrazuje 3 dny na vydání článku a uvedení připravované sletu do
sekce „Připravované slety“ v rámci DV – v okamžik vydání článku v DV může být na
Facebooku založena událost týkající se sletu
Další povinnosti pořadatele sletu:
1) průběžně (tj. ideálně 1x týdně) zasílat správci sletu aktualizovaný seznam účastníků
2) po uskutečnění sletu nejpozději do 1 týdne zaslat správci sletu seznam účastníků (v případě
vícedenního sletu je nutné uvést i dny, ve kterých se dané účastníci sletu účastnili) a také odkaz/y
na fotografie a popř. i videa (pořadatel sletu je povinnen si je od fotografů na sletu vyžádat)
3) konzultovat a komunikovat se správcem sletu v případě nutnosti nebo na vyžádání
Důvody pro neschválení sletu:
1) pořadatel/é nedosáhl/i věku 18 let a tudíž nemohou dohlížet na bezpečnost účastníků sletu
2) termín sletu koliduje s již nahlášeným sletem (dříve nahlášený slet nemusí mít vydaný článek
a nemusí být zařazený do sekce „Připravované slety“, ale již může být určitou dobu nahlášený)
3) na Facebooku se objeví událost týkající se sletu dříve, než je vydaný článek v DV
4) pořadatel při předchozích pořadatelstvích opakovaně neplnil dané termíny a byla s ním
extrémně problémová komunikace
Výše uvedné informace k pořadatelství EB sletů byly schváleny dne 26. listopadu 2013.

