1) Organizátor:
Organizátorem se může stát výzkumná nebo vzdělávací instituce. Cílem
organizátora v rámci Noci vědců 2018 je propagace vědy a techniky široké veřejnosti.
Organizátor musí být jeden za celé město (neplatí pro větší města – doporučujeme se
v rámci města domluvit a aktivity koordinovat společně, případně je sloučit, aby
nedocházelo k tříštění návštěvnosti).
2) Termín a program akce:
Organizátor odpovídá za dodržení stanoveného termínu akce 5. 10. 2018 a realizaci
schváleného programu. Program akce organizátora musí odpovídat následujícím
podmínkám:
a. Program je zaměřen na širokou veřejnost
b. Program popularizuje vědu a techniku
c. Program bude přizpůsoben vyhlášenému tématu
d. Program musí obsahovat seznam aktivit, krátkou anotaci aktivit, místo konání
akce, čas konání akce atd.
Nejpozdějším termínem pro podání přihlášky k organizaci akce je 15. 6. 2018. Na
základě dodané přihlášky a náplně programu je organizátor schvalován národním
koordinátorem. Program je následně před konáním akce upravován a umístěn na webu
organizátora (proklik na národním webu)
-

Do konce června – sestaven upřesněný program akce
Do konce srpna – program zveřejněn na webu organizátora (s proklikem na
národním webu)
V průběhu září – finální (drobné) úpravy programu

3) Propagace akce:
a. www stránky projektu (www.noc-vedcu.cz a nocvedcu.cz), národní koordinátor
zajistí umístění informací o organizátorovi akce na stránkách projektu

b. facebookové stránky projektu – Národní koordinátor odpovídá za plnění
facebookových stránek Noci vědců. Na vyžádání organizátora mu umožní
editovat stránky.
c. tiskové materiály – organizátor akce obdrží od národního koordinátora vzory
tiskovin a je povinen používat k propagaci akce tento jednotný grafický vzhled,
který bude obsahovat všechna povinná loga (tj. loga záštit a případně
sponzorů akce). V případě, že organizátor nemůže použít tyto zpracované
vzory, musí s národním koordinátorem v předstihu dohodnout výjimku.
d. tiskové zprávy – Národní koordinátor se zavazuje vypracovávat Tiskové
zprávy, které budou k dispozici na www.noc-vedcu.cz. a to v rozsahu min. 2
tiskových zpráv. V případě, že organizátor zpracuje vlastní tiskovou zprávu, je
povinen zmínit národní úroveň akce a oficiální stránky akce.
e. www stránky organizátorů akce – organizátoři se zavazují, že na svých www
stránkách budou informovat o národní akci a budou používat jednotný vizuál
akce.
f.

Média - každý organizátor odpovídá za propagaci akce v rámci svého regionu.
Pro propagaci může využít tiskové zprávy národního koordinátora. V případě,
že národní koordinátor dojedná hlavního mediálního partnera, organizátor
odpovídá za součinnost s tímto mediálním partnerem.
g. Organizátor zajistí další druhy propagace akce dle svých možností.
h. V případě, že národní koordinátor zajistí partnera akce, který bude vyžadovat
prezentaci na místě organizátora (stánek, plakát…), organizátor odpovídá za
součinnost.

4) Financování akce:
Organizátor si akci hradí z vlastních prostředků. Jednotliví organizátoři si mohou zajistit
vlastní sponzory akce. Je možné na jednotný vzor letáku umístit loga těchto sponzorů
na místo k tomu určené. V případě, že národní koordinátor akce zajistí finanční
prostředky od sponzora pro celorepublikovou akci, umístí loga těchto sponzorů do
vzoru letáku a finanční prostředky takto zajištěné budou použity pro koordinaci a
propagaci akce.

5) Výstupy z akce:
a. Informace o návštěvnosti akce – Organizátor se zavazuje, že v rámci své akce
zajistí sčítání návštěvnosti akce vhodným způsobem. Po realizaci akce zašle
počet návštěvníků akce národnímu koordinátorovi a to nejpozději do druhého
dne. Toto je z důvodu sčítání celkové návštěvnosti v rámci ČR a zpracování
tiskové zprávy.
b. Fotografie z akce – Organizátor v rámci své akce zajistí fotodokumentaci akce,
kterou následně po akci (nejlépe 1 fotografii do druhého dne) a 4 nejpozději
do dvou týdnů zašle národnímu koordinátorovi, který zajistí umístění fotografií
na www stránky Noci vědců. Fotografie budou předávány národnímu
koordinátorovi ve velikosti vhodné pro umístění na www stránky, požadovaný
počet 5 fotografií z akce.
c. Další materiály – vzory tiskovin popř. videa z akce, odkazy na články o
realizované akci atd. organizátor posílá průběžně národnímu koordinátorovi a
umisťuje na facebookové stránky noci vědců.
6) Komunikace s národním koordinátorem:
Veškerá komunikace s národním
koordinator@noc-vedcu.cz.
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probíhat
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e-mail

7) Harmonogram prací 2017:
Leden – červen: příjem přihlášek | Květen – grafický balíček | Konec června –
upřesněný program akce | Červenec – srpen – vkládání programu na web |
Nejpozději do 30.9. – kompletní program akce | 5.10. - NV 2018 | 6.10. – zaslání
informací o návštěvnosti a jedné fotografie | Do 20.10. – zaslání fotografií z akce

☒

Organizátor potvrzuje, že se důkladně seznámil s pravidly, které jsou
součástí Závazné přihlášky k organizaci akce Noc vědců 2018 a prohlašuje,
že se stanovenými pravidly souhlasí.

