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ZMocNĚNÍ x poŘÁnÁNÍ runzŮ
,,KURZ voDNÍ TURISTIKY*

Junák_ česlcý skaut z. s., IČ 00 409 430' se sídlem Senovážné náměstí 24,llO 00 Praha l, jednající
Starostou Ing. Josefem Výprachtickým (dále jen zmocnitel) jako držitel akreditace Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy čj. MSMT- 1494312016-|-490 ze dne I' 9.2016 pro pořádání kurzů
,,KurZ vodní turistiky" j akož i vydávání osvědčení o jejich absolvování, na základě ustanovení čl. 74
Stanov Junáka - českého skauta, z. s. Ze dne 14. 6.2014 uděluje za podmínek níŽe uvedených

Zmocnění k pořádání kurzů ,,Kurz vodní turistikyoo

organizač,ni jednotce Junák _ český skaut, Kapitanát vodních skautů, z. S. Se sídlem
SenováŽné náměstí 24, l|0 00 Praha l (dále jen zmocněnec), která toto zmocnění přijímá.

Podmínky udělené plné moci:

1) Toto zmocnění se vztahuje pouze na kurzy ,Klrz vodní turistiky" pořádané v souladu
sAkreditací HaŠHar ru9$DO16-1-49O ze dne 1.9.2016. Zmocněnec je povinen vést
veškerou agendu spojenou s pořádáním kurzu ,,Kurz vodní turistiky" a po skončení platnosti
akreditace podat na MŠMT požadované přehledy' o prodlužování platnosti akreditace se žádá
výhradně prostřednictvím Kanceláře ústředí Junáka.

2) Zmocněnecje povinen zajistit a dodrŽovat vysokou odbornou úroveň kurzů,jakoŽ i odbornou
a pedagogickou kvalifikaci lektorů a stav projektové přípravy vzdělávacích kurzů ,,Kurz vodní
turistiky", je povinen sdělovat zmocniteli všechny oko|nosti, které mohou mít vliv na dodržení
výše uvedených podmínek.

3) Zmocněnec podléhá kontrole zmocnitele.
4) Zmocněnec je povinen předat po každém proběhlém kurzu seznam absolventů společně

s informacemi o kurzu (termín, místo, organizátor, ...) do Kanceláře ústředí Junáka.

Zmocnitel je oprávněn toto zmocnění kdykoliv odvolat, zejména pokud zmocněnec nebude schopen
zajistit vysokou odbornou úroveň kurzů' odbornou a pedagogickou kvalifikaci lektorů a odpovídající
stav projektové přípravy vzdělávacích kurzů.
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Ing. Josef Výprach1ický RNDr. David Svoboda, Ph.D.
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