VYHLÁSENIE

Dolupodpísaný/á _________________________________________________________________
Narodený v ___________________________________________________ dňa ____/____/______
Trvalým pobytom na ulici: _______________________________________________ číslo _______
Mesto _________________________________________________________ PSČ ______________
po absolvovaní formačného kurzu pre lektorov a získaní certifikátu Tutor ad experimentum na
vykonávanie kurzov "UP2ME" svojim podpisom
vyhlasuje
o že získaný materiál, ktorý je predmetom formačného kurzu, na ktorom sa zúčastnil, a musí
byť použitý na prípravu ďalších kurzov UP2ME;
o že berie na vedomie, že prijatý materiál je a zostáva výlučným vlastníctvom Asociácie pre
nové rodiny onlus [v talianskom origináli: Associazione azione per famiglie nuove onlus,
ďalej len AFN], a preto musí byť vrátený na požiadanie AFN.
a zaväzuje sa vlastnou zodpovednosťou:
o používať získaný materiál výlučne len ako súčasť experimentálnych kurzov UP2ME, ktoré
musia byť vopred oznámené a písomne povolené spoločnosťou AFN prostredníctvom
centrálneho tímu Projektu vytvoreného pre tento účel,
o uchovávať prijatý materiál a neumožňovať iným používať jeho obsah,
o nepoužívať v žiadnom prípade získaný materiál na iné účely, ako sú účely týkajúce sa
konania experimentálnych kurzov UP2ME, alebo ho šíriť, zverejňovať, upravovať alebo ho
priamo alebo nepriamo používať v obchodných alebo profesionálnych aktivitách, ako aj
mimo týchto činností.
Dolupodpísaný svojím podpisom preberá osobnú zodpovednosť a tým zbavuje zodpovednosti AFN,
v prípade neoprávneného použitia získaného materiálu, alebo použitím nepovoleného materiálu.
Dolupodpísaný sa okrem iného zaväzuje:
o komunikovať zámer začínať kurzy a žiadať o povolenie od AFN,
o nezačínať kurzy bez povolenia od AFN,
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o koordinovať Projekt lokálne s maximálnou zodpovednosťou berúc do úvahy smernice
centrálneho koordinačného výboru so sídlom v Grottaferrate (Taliansko) [originálny názov
Comitato Orientatore, ďalej len koordinačný výbor],
o uskutočniť vyhodnotenie kurzov účastníkmi a vyhodnotenie všeobecného napredovania
Projektu podľa formy dohodnutej s koordinačným výborom prostredníctvom správy o
aktivitách kurzu, o použitých zdrojoch, o dosiahnutých výsledkoch v oblasti vzdelávania a
vplyvu na život účastníkov a miestnej komunity,
o rešpektovať línie dokumentu o ochrane mladistvých (Linee guida del Movimento dei
Focolari per la promozione del ben-essere e la tutela dei minori – Smernice Hnutia fokoláre
pre ochranu mladistvých),
o vyžiadať povolenie od rodičov (alebo zákonných zástupcov) na účasť na kurze pre deti
a mládež,
o nevytvárať fotografie a videozáznamy detí a mládeže, alebo - ak o to požiada koordinačný
výbor - nechať si podpísať povolenie od rodičov, alebo zákonných zástupcov detí a mládeže
na ich vytvorenie.
Súčasne dolupodpísaný vyhlasuje že nebol odsúdený za trestné činy proti deťom, alebo mládeži.

Miesto __________________

______________________________
Podpis
(čitateľne a v plnom rozsahu)
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