PODMÍNKY PRO ÚČAST NA MEZINÁRODNÍM PROGRAMU
STÁŽÍ IAESTE pro rok 2019/2020
Zavazuji se:
1. dodat na Národní centrum IAESTE Czech Republic (dále jen „NC“) do 7 dní od potvrzení
„Podmínek pro účast na mezinárodním programu stáží IAESTE pro rok 2019/2020“,
prostřednictvím Lokálního centra IAESTE Czech Republic (dále jen „LC“), správně vyplněnou
elektronickou nominaci dle pokynů (viz www.iaeste.cz) se všemi náležitostmi tzn.:
- 1x O-form
- 1x vyplněný a podepsaný formulář nominace (Student nomination),
- 1x motivační dopis pro zaměstnavatele,
- 1x strukturovaný životopis,
- 1x seznam studovaných předmětů. Tento seznam předmětů musí být vyhotoven
v anglickém jazyce, potvrzen univerzitou a obsahovat známkovací stupnici,
- 1x jazykový certifikát z jazykové zkoušky nebo IAESTE formulář potvrzený učitelem
konkrétního jazyka, který je ke stažení na našich stránkách,
- 1x potvrzení o studiu v angličtině,
- 1x doporučující dopis (povinně jen v případě, že je to požadováno zaměstnavatelem nebo
zahraničním IAESTE)
- 1x kopie platného cestovního dokladu,
- 1x fotografii 3,5 cm x 4,5 cm,
- dodatečné dokumenty dle pokynů zahraničního IAESTE.
spolu s následujícími dokumenty:
- 1x doklad o zaplacení praktikantského příspěvku na účet NC,
- 1x portofolio v případě architektonické nebo designerské stáže (u ostatních stáží v případě
požadavků v O-formu) o maximální velikosti 10MB
V případě, že nominační dokumenty vyžadují papírovou kopii či jiné náležitosti, je nutné je také dodat dle
pokynů uvedených na O-form. Ve všech případech je nutné dodat výše uvedené dokumenty v elektronické
formě do interního systému (menší než 4MB) – více informací na webových stránkách www.iaeste.cz.
2. uhradit praktikantský příspěvek ve výši 5000,-Kč na účet NC vedený u FIO banky,
č.ú.: 2600600105/2010, do zprávy pro příjemce uvedu jméno účastníka mezinárodního programu
stáží a referenční číslo stáže a jako variabilní symbol datum narození účastníka mezinárodního
programu stáží (ddmmrrrr). Úhradu lze provést bankovním převodem nebo složením uvedené
částky na pokladně kterékoli pobočky na výše uvedený účet, a to před odevzdáním úplné
nominace IAESTE.
3. že nebudu bez vědomí LC kontaktovat NC,
4. že v žádném případě nebudu kontaktovat zahraniční pobočky IAESTE nebo
zaměstnavatele, do doby, než budu IAESTE Czech Republic informován o mé
akceptaci na danou stáž, nebo pokud mne zaměstnavatel sám nevyzve k přímé komunikaci. O
tomto musím vždy informovat NC. V případě porušení této podmínky se vystavuji možnosti
zrušení mé nominace ze strany IAESTE a nebudu se moci nadále účastnit mezinárodního
programu stáží IAESTE Czech Republic,
5. že v případě odmítnutí stáže z mé strany oznámím tuto skutečnost ihned na NC
(prostřednictvím LC) a vrátím IAESTE originální dokumenty k dané stáži. Dále uhradím
případné náklady související se zrušením stáže (např. uhrazení zálohy na ubytování zaplacené
organizací IAESTE, poplatky za již vyřízená pracovní povolení atd.),

6. že nevstoupím jako praktikant IAESTE do země výkonu své stáže bez náležitostí požadovaných
státními orgány země vstupu a IAESTE dané země,
7. že v případě nutnosti vyřízení víza do země místa svého pobytu, učiním toto sám a na své
náklady, že souhlasím s tím, že mi bude praktikantský příspěvek uhrazený NC vrácen, snížený o
administrativní poplatek 300,- Kč, v těchto případech:
a) nebudu zaměstnavatelem akceptován na danou stáž,
b) pracovní místo bude zaměstnavatelem zrušeno,
c) nebudu se moci stáže zúčastnit ze zdravotních důvodů (na základě lékařského potvrzení),
d) IAESTE nedodá dokumenty potřebné k uskutečnění stáže.
Praktikantský příspěvek uhrazený na NC mi bude vrácen jen žádost v elektronickém systému
IAESTE. Žádost musí být zaslána nejpozději dva měsíce po vzniknutí nároku na navrácení
poplatku.
8. že souhlasím s tím, že mi praktikantský příspěvek nebude NC vrácen v jiných případech než
specifikovaných v bodě 7 těchto podmínek,
9. že souhlasím s tím, že IAESTE Czech Republic poskytne k dispozici mé osobní údaje (jméno a
příjmení, adresa, studovaná univerzita, obor a ročník studia, e-mail) personálním oddělením
vybraných firem spolupracujících s IAESTE Czech Republic a Ministerstvu školství, mládeže a
tělovýchovy ČR,
10. že po ukončení stáže vyplním formuláře Trainee Report a Internship Feedback v elektronickém
systému IAESTE, kde nahraji nejméně 5 fotografií (rozlišení min. 300 dpi) zachycující pracovní
prostředí, podmínky ubytování, budovu pracoviště a turistické zajímavosti dané země a navíc
alespoň na jedné z fotografií budu zachycen/a. Oba formuláře vyplním v anglickém jazyce, pokud
NC neudělí výjimku učinit jinak.
11. že souhlasím s využitím informací specifikovaných v bodě 10. pro účely propagace mezinárodního
programu stáží IAESTE a poskytuji tímto IAESTE oprávnění k výkonu práva dílo užít (tj. licenci)
pro potřebu IAESTE, zejména k publikování na internetu, či v tištěných materiálech nabyvatele,
12. že dávám výslovný souhlas k užití díla v tištěných materiálech, či na jiných nosičích informací
vydávaných třetími subjekty. Licence je poskytována celosvětově po dobu trvání autorských
majetkových práv k dílu. Svoluji, aby NC pořídilo pro účely užití díla překlady díla, případně z něj
citovala úryvky,
13. že NC je oprávněno udělovat podlicence a poskytovat rozmnoženiny díla, které jsem odevzdal
NC. NC je oprávněno dílo při užití spojovat s jinými díly i zařadit dílo do díla souborné a je
oprávněno postoupit tuto licenci třetí osobě,
14. že souhlasím s tím, že mi bude po splnění podmínek specifikovaných v bodě 10., předán certifikát
mezinárodního IAESTE jako potvrzení o vykonané stáži a vrácena část praktikantského příspěvku
ve výši 2000,- Kč, pokud dané materiály dodám po absolvování stáže nejpozději do dvou měsíců
po ukončení stáže.
15. Ostatní vztahy mezi stranami vzniklé a neupravené těmito Podmínky pro účast na mezinárodním
programu stáží IAESTE pro rok 2019/2020 se řídí autorským zákonem a občanským zákoníkem,
případně dalšími právními předpisy. Licence je poskytována jako nevýhradní. NC není povinno
dílo užít.
Tímto stvrzuji, že jsem si přečetl(a) a plně souhlasím s výše uvedenými skutečnostmi v tomto prohlášení
a prohlašuji, že vyplněné formuláře „Internship Feedback“ a „Trainee’s report“ bude dílo vzniklé vlastní
činností a že dílo bude původní.

