Pravidla udělování odborné záštity ČSPM ČLS JEP ke vzdělávacím akcím
1.

Udělení odborné záštity České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP (dále ČSPM
nebo odborná společnost) probíhá na základě písemné žádosti podané elektronicky
pořádající osobou/institucí na sekretariát ČSPM (info@paliativnimedicina.cz).

2.

Vědecký sekretář prostřednictvím sekretariátu ČSPM rozešle žádost všem členům
Výboru s návrhem na rozhodnutí o ne/udělení záštity.

3.

Výbor ČSPM o rozhodnutí hlasuje během zasedání výboru nebo per rollam.

4.

Žádost musí být podána v dostatečném časovém předstihu, a to nejpozději 30 dní
před konáním akce. Výbor ČSPM má na posouzení 14 kalendářních dnů.

5.

Výbor ČSPM rozhodne o ne/udělení odborné záštity a své rozhodnutí zasílá
elektronicky na e-mail žadatele.

6.

Do doby rozhodnutí Výboru nelze uvádět v žádných dokumentech vydávaných k akci
spolupráci s ČSPM.

7.

Žádost o udělení odborné záštity musí obsahovat níže uvedené náležitosti:
- název akce
- termín a místo konání akce,
- pořadatel/organizátor akce,
- další organizace, které poskytují záštitu,
- odborný garant akce, příp. jmenovité uvedení členů výboru akce
- kontaktní osoba za žadatele a její kontaktní údaje
- předpokládaný počet účastníků
- návrh programu
- výše účastnického poplatku, je-li stanoven

8.

Pro podání žádosti je možné vyplnit vzorový formulář, která je umístěn na
webových stránkách ČSPM.

9.

Na akcích se záštitou ČSPM se organizátor zavazuje k zajištění uvedení informací o
komerčním sponzoringu a střetu zájmů u všech sdělení.

10.

Udělení odborné záštity nezavazuje ČSPM k poskytnutí finančního příspěvku na
akci.

11.

Odborná společnost si vyhrazuje právo účasti min. jednoho svého zástupce z řad
svých členů na akci, pro niž udělila svou odbornou záštitu, zdarma, tj. osvobozeného
od účastnického poplatku, je-li stanoven. Tato osoba bude vybrána Výborem

společnosti a její kontaktní údaje předány žadateli. Právo na účast svého zástupce
na akci nemusí odborná společnost využít.
12.

Udělení odborné záštity ČSPM opravňuje odbornou společnost k požadování závěrů
z konference či jiné souhrnné zprávy o průběhu akce.

13.

Udělení odborné záštity ČSPM není zpoplatněno.

14.

Udělením záštity ČSPM dává svolení k použití loga ČSPM na propagačních
materiálech akce.

15.

Sekce ani pracovní skupiny ČSPM nemusí žádat o souhlas s udělením záštity pro
akce, které samy pořádají, tyto akce mají záštitu odborné společnosti automaticky a
sekce o nich s přiměřeným předstihem informují Výbor zařazením do podkladu pro
jednání výboru.

16.

Výše uvedená pravidla se týkají žádostí o záštitu pro vzdělávací akce (typicky
konference, semináře, workshopy). Pokud se žádost týká jiného typu akce
(dlouhodobé projekty, kampaně, výzkumné projekty a podobně), žadatel zašle
podrobný popis akce do sekretariátu na info@paliativnimedicina.cz a výbor se bude
žádostí zabývat na svém nejbližším zasedání.
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