Realizácia expedícii, na ktorú idú účastníci z viacerých zatvorených MC (napr. 2 školy)
Licencia pre školu neumožňuje prebrať plnú zodpovednosť za študentov inej školy, preto je potrebné držať sa
nasledujúcich doporučení. O prepájaní hovoríme už vtedy, ak čo i len jeden účastník expedície pochádza z iného
miestneho centra.

●

Miestne centrum (MC), ktoré expedíciu vedie (Poskytovateľ) poskytne koordinátorom centier, ktoré na
expedícii majú účastníkov (Vysielateľ/ia), vypracovaný Plán trasy a dokument Risk manažment, aby
vedeli kde sa bude skupina pohybovať, mohli informovať prípadne rodičov a kontakt na zodpovednú
osobu.

●

Vysielateľ potvrdí Poskytovateľovi písomne, že účastníci majú absolvované prípravu pred expedíciou a
že súhlasí, že expedícia sa bude realizovať na danom Miestnom centre, prípadne informuje, v ktorých
oblastiach treba účastníkov ešte doškoliť.

●

Poskytovateľ zozbiera od všetkých súhlas rodičov a zdravotný dotazník, narába s nimi v zmysle zákona
o GDPR a po skončení expedície ich skartuje

●

Ak ide o cvičnú expedíciu, musí byť počas nej expedičný vedúci od Vysielateľa minimálne v
telefonickom kontakte so školiteľom expedície Poskytovateľa, aby vedel zasiahnuť, keby vznikol
nejaký problém, ktorý sa týka ich študenta

●

Ideálna situácia nastáva, ak pri kvalifikačnej expedícii je z jedného centra školiteľ, z druhého centra
hodnotiteľ expedície alebo naopak

●

Pokiaľ to nie je možné - (napr. centrum nemá školiteľa ani hodnotiteľa), je potrebné, aby bol na
kvalifikačnej expedícii prítomný dospelý zástupca z obidvoch centier

●

V prípade, že aj školiteľ aj hodnotiteľ sú z prvého MC, z druhého centra postačuje akákoľvek dospelá
osoba, ktorá sa minimálne raz za deň stretne s vyslaným tímom a je v pohotovosti na telefóne

●

Do ORB si zapisuje každé centrum expedíciu individuálne

●

Do poznámky k expedícii treba napísať, v spolupráci s ktorým centrom sa uskutočnila a aký tam bol
celkový počet účastníkov.

Realizácia expedícii, ktorú poskytuje otvorené miestne centrum (napr. nezisková organizácia)
Licencia pre otvorené miestne centrum umožňuje účasť členom/študentom iných organizácií.

●

Miestne otvorené centrum (MC), ktoré expedíciu vedie si okrem všetkých štandardných dokumentov
(Súhlas s expedíciou, zdravotný dotazník) môže vyžiadať aj Súhlas s expedíciou pre nečlena MC

●

Počas cvičnej aj kvalifikačnej expedície musí byť vedúci Vysielateľa minimálne v telefonickom
kontakte so školiteľom expedície Poskytovateľa, aby vedel zasiahnuť, keby vznikol nejaký problém,
ktorý sa týka ich študenta

●

Do ORB si zapisuje každé centrum expedíciu individuálne

●

Do poznámky k expedícii treba napísať, v spolupráci s ktorým centrom sa uskutočnila a aký tam bol
celkový počet účastníkov.
O prepájaní expedícií nie je potrebné informovať Národnú kanceláriu DofE Slovensko.

