
 

 
 
Základní pravidla účasti 
XXIV. ročník Pražského studentského summitu (dále jen „projekt“) je vzdělávacím          
projektem pořádaným Asociací pro mezinárodní otázky, z. s., ve dnech 3. 11. 2018 až              
30. 4. 2019. 

V tomto dokumentu naleznete základní pravidla účasti na projektu: 

Účast 

1. Účast na projektu vzniká doručením zprávy o přijetí do e-mailové schránky uchazeče, kterou             
uvedl v informačním systému. Rozhodnutí je učiněno na základě výsledků přijímacího řízení a            
je konečné. 

2. Účastník, který se rozhodne odstoupit z projektu, o tomto svém rozhodnutí neprodleně            
informuje předsednictvo svého orgánu, a to prostřednictvím e-mailové zprávy, jejíž kopii zašle            
rovněž na summit@amo.cz a vedoucímu své delegace*. 

3. Účastník, který je vyloučen z projektu, je o tomto rozhodnutí informován spolu s vedoucím              
své delegace* prostřednictvím e-mailové zprávy. 

4. Podmínkou absolvování projektu je účast na alespoň třech dopoledních i třech odpoledních            
částech přípravných setkání a na závěrečné konferenci. Pokud se účastník nemůže           
z jakéhokoli důvodu projektového programu zúčastnit, omluví se v dostatečném předstihu         
předsednictvu svého orgánu, a to prostřednictvím e-mailové zprávy, jejíž kopii zašle rovněž na             
summit@amo.cz. 

Náhradníci 

5. Do sedmi kalendářních dní od doručení zprávy o odstoupení či vyloučení z projektu je vedoucí               
delegace* nebo odcházející účastník oprávněn navrhnout na uprázdněné místo náhradníka.          
Učiní tak zasláním e-mailové zprávy předsednictvu, jejíž kopii zašle rovněž na           
summit@amo.cz a vedoucímu své delegace* (není-li sám navrhovatelem). 

6. Není-li ve stanoveném termínu navržen a následně přijat náhradník, je uprázdněné místo            
nabídnuto neúspěšným uchazečům zařazeným na seznam náhradníků. 

Poplatky 

7. Účast na projektu je zpoplatněna. Delegátský poplatek za každého jednoho účastníka činí            
1000 Kč. Poplatek je splatný do II. přípravného setkání; náhradníci hradí poplatek v plné výši,              
a to bez zbytečného odkladu. 

8. Delegátský poplatek je nevratný; vrácení poplatku je možné pouze po doložení vážných            
zdravotních důvodů, které znemožňují další účast na projektu. 

9. Účastníkům pocházejícím ze sociálně znevýhodněného prostředí může být poplatek na          
základě žádosti adresované hlavnímu koordinátorovi projektu zcela odpuštěn. 

Ubytování 

10. Účastník, jemuž bylo zprostředkováno ubytování, dodržuje pravidla ubytovacího zařízení,         
chová se ohleduplně vůči ostatním hostům a řídí se pokyny zaměstnanců ubytovacího            
zařízení, jakož i členů přípravného týmu projektu. 

11. Rezervace zprostředkovaného ubytování je závazná; při zrušení rezervace může být          
ubytovacím zařízením požadována úhrada plné ceny ubytování. 

Chování 

12. Účastník se v průběhu projektového programu řídí pokyny členů přípravného týmu projektu. 
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13. Účastník se v průběhu projektového programu zdrží požívání jakýchkoli omamných a           
psychotropních látek. 

14. Účastník se v souvislosti s projektem zdrží takového chování, které je v rozporu s dobrými             
mravy, ohrožuje veřejný pořádek nebo ohrožuje dobré jméno projektu. 

15. Účastník může být z projektu vyloučen pro porušení pravidel uvedených v tomto dokumentu, a            
to zejména pokud včas neuhradí delegátský poplatek, neomluví se z účasti na programu nebo             
pokud přesáhne přípustný počet dvou absencí na přípravných setkáních.  

* Platí pouze pro účastníky v Modelu OSN, kteří se na projekt nedostali skrze individuální přijímací 
řízení do Rady bezpečnosti OSN. 
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