Směrnice pro pořádání oficiálních akcí SPJF a používání loga SPJF
1. Co je oficiální akce SPJF
Za oficiální akci SPJF je považována taková akce, která splňuje všechna následující kritéria:
a) Akci pořádá člen SPJF starší 18 let dostatečně známý Vedení SPJF
b) Organizátor oficiální akce SPJF má absolvovaná příslušná školení, pokud charakterem
akce tato povinnost vyplývá ze zákona
c) Konání akce je oznámeno nejpozději měsíc předem a akce je schválena. Oznámení
může být provedeno následujícími způsoby:
a. Vyvěšením na serveru www.iklubovna.cz. V takovém případě se akce
považuje za schválenou, pokud není její organizátor do deseti dnů od vyvěšení
informován Pořadatelskou komisí o tom, že Výkonný výbor akci zamítl.
b. Oznámením Pořadatelské komisi. Komise informuje neprodleně pořadatele o
tom, zda Výkonný výbor akci schválil.
c. Oznámením Výkonnému výboru. Výkonný výbor akci schválí či zamítne.
d) Výjimku z bodu c) tvoří interní akce oddílů a klubů SPJF, které stačí hlásit zpětně
Pořadatelské komisi a nemusí být předem schváleny Výkonným výborem.
e) Organizátor akce použije na propagačních materiálech akce logo SPJF.
f) Pro akce pobočných spolků SPJF platí stejná pravidla jako pro běžné akce SPJF, pokud
ale není na akci požadována dotace, nepodléhá akce schválení Výkonným výborem.
2. Propagace oficiálních akcí SPJF
a) Pořadatel akce propaguje akci dle svého uvážení v souladu s dobrými mravy a ve
snaze o zachování dobrého jména SPJF v očích veřejnosti a sdělovacích prostředků.
b) Pořadatel akce se v případě zájmu může obrátit na Komisi pro komunikaci s žádostí o
propagaci oficiálními kanály SPJF (především na oficiálních profilech na sociálních
sítích, na webových serverech SPJF či směrem k novinářům).
c) Je-li akce řádně nahlášena, Komise pro komunikaci automaticky propaguje vybrané
akce ve vhodných komunikačních kanálech SPJF. Forma a rozsah propagace se odvíjí
od domluvy s pořadatelem.
3. Dotace na akci a jejich vyúčtování
a) Pořadatel oficiální akce SPJF může žádat o dotaci při splnění následujících podmínek:
a. Akce se zúčastnilo minimálně 6 osob, z toho je minimálně 70 % ve věku 6 – 26
let. Tuto skutečnost dokládá přiložená prezenční listina.
b. Výše dotace nepřekračuje ani jednu z těchto dvou částek: 1/ Součin aktuální
částky poskytované na člověka a den, počtu dní akce a počtu účastníků akce,
2/ 70 % z celkových nákladů akce.
c. Vyúčtování je dodáno Pořadatelské komisi nejpozději měsíc po skončení akce
včetně všech originálů dokladů (listy obsahující termotiskové doklady musí být
povinně dodány i v xeroxové kopii).
b) Vyúčtování musí obsahovat všechny náležitosti dle přiloženého vzoru, především pak:
termín a místo konání akce, název akce, seznam účastníků včetně věku (prezenční

listina), informace o účastnických poplatcích, originály účetních dokladů, rozpis
příjmů a výdajů rozčleněný do příslušných kategorií, stručné hlášení o průběhu akce
(může být nahrazeno reportáží na serveru iKlubovna.cz).
c) Pokud je vyúčtování v pořádku přijato, obdrží pořadatel dotaci způsobem, na kterém
se domluví s Pořadatelskou komisí nebo s Účetní SPJF nejpozději měsíc po odevzdání
účetnictví.
d) Na proplácení výdajů akce není právní nárok a toto proplácení je závislé na finančních
možnostech SPJF v daném roce.
4. Používání loga SPJF
a) Pořadatelé oficiálních akcí SPJF jsou povinni použít logo SPJF na propagačních
materiálech akce. K takovému použití nepotřebují další svolení.
b) Použití loga SPJF na propagačních materiálech akcí, které nejsou oficiálními akcemi
SPJF, vyžaduje schválení Výkonným výborem a zařazení příslušné akce pod status
„Akce konaná s podporou SPJF“.
c) Jakékoliv jiné použití loga SPJF je podmíněno schválením Výkonného výboru. Výkonný
výbor je rovněž oprávněn požadovat následné odstranění loga, pokud shledá
porušení dobrých mravů, stanov SPJF nebo zákonů ČR.
d) Logo SPJF nesmí být jinak graficky upravováno, jeho použití je možné pouze ve
formátu, který je vystaven na webu www.spjf.cz. Přípustná je pouze změna velikosti
při zachování proporčnosti a změna barvy s přihlédnutím k okolnostem použití.

