
Ahoj organizátoři!

Pokud chcete pořádat akci pod ZČ HB Orchis, nezapomeňte požádat o schválení akce. Napište nám – Trojce (vedení Orchisu) na
mail orchis@brontosaurus.cz nejpozději tři týdny před akcí (ale radši dříve!). 

Je to důležité kvůli našemu přehledu i kvůli dostatku času vám pomoci se vším důležitým (třeba s propagací akce, rozpočtem a
dotacemi, pojištěním organizátorů ap.). Klidně napište hned, jak vás napadne, že chcete organizovat akci (ať o vás víme a třeba
včas zajistíme dotace ap.), potřebné info můžete upřesnit i později.

Většinu údajů v žádosti je třeba zaslat také proto, abychom vaši akci mohli propagovat přes kalendář akcí Hnutí Brontosaurus.
Informační  systém vyžaduje vyplnění  všech okýnek,  jinak vaši  akci  do svého kalendáře nepustí...  Pokud svou akci  nechcete
propagovat přes web HB, stačí základní info o akci, týmu a rozpočet.

Vzorový formulář najdete právě zde, další důležité informace pak v ORCHISÁCKÉ KUCHAŘCE na našem webu.

Pokud  se  k akci  do  sedmi  pracovních  dní  nevyjádříme  nebo  nebudeme  požadovat  upřesnění,  akci  považujte  
za schválenou. Ve vlastním zájmu si prosím ověřte, že jsme email s žádostí o schválení dostali ;). 

Před schválením akce prosím nezačínejte s propagací. Bylo by to proti našim stanovám i proti našemu přesvědčení. Chceme
propagovat kvalitní akce, o kterých víme vše podstatné.

Děkujeme a těšíme se na vaše akce :)

________________________________________________________________________________________________

VZOROVÝ FORMULÁŘ ŽÁDOSTI – pro víkendové akce

Velevážená Trojko, (nebo jiné vhodné oslovení ;)). 
Uctivě vás žádám o schválení akce pod ZČHB Orchis. 

Údaje nutné ke schválení (bez propagace na webu HB)
Název akce:
Datum:
Místo:
Cílová skupina / věk účastníků:
Krátký popis akce:

Organizátorský tým:
Hlavní organizátor akce + kontakt:
Hospodář akce + kontakt:

Plánovaný počet účastníků (minimálně – maximálně):
Účastnický poplatek:

Žádáme o dotaci: ano, a to ve výši ______Kč ne, nechceme od vás žádné peníze

Přiložte do příloh:
Předběžný rozpočet akce (i se započtenou dotací, pokud o ni žádáte) v přehledné tabulce členěné na příjmy a výdaje
Krizový scénář rozpočtu při minimu účastníků (stačí krátké zamyšlení)
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Doplňující údaje pro propagaci na webu HB
položky s * jsou povinné pro zadání do BISu1, jinak nás systém nepustí :)

Pro víkendovky:
Zařazení akce pod program: Akce památky Akce příroda Vzdělávání
kvalifikace hlavního organizátora akce (OHB, OvHB):

*Kontaktní osoba pro účastníky:
*Telefon a email na kontaktní osobu:

*Krátký zvací text (max. 200 znaků):
Popis práce (*povinný u pracovních akcí):

Odkaz na web akce:

do příloh
Obrázek do propagace

Pro letní tábory PsB:
*Odpovědná osoba s platným osvědčením OHB:
*Kontaktní osoba pro účastníky:
*Telefon a email na kontaktní osobu:

*Krátký zvací text (max. 200 znaků):
*Počet pracovních dní na akci:
Popis práce (*povinný u pracovních akcí):
Popis tábora na web:
Popis programu:
Ubytování:
Strava (vege/maso/oboje):

Odkaz na web akce:

do příloh
Obrázek do propagace
Druhý obrázek či příloha (např. leták, motivační text v pdf apod.)

1 Brontosauří Informační Systém


