PRAVIDLA CHOVÁNÍ NA AKCÍCH POŘADANÝCH SPOLKEM FRONTENDISTI.CZ
Jsme Spolek Frontendisti.cz, se sídlem na adrese Jurkovičova 988/26, Háje, 149 00 Praha 4, IČO: 03591263,
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. Zn. L 61613.
Na námi pořádaných akcích (on-line i off-line) vyžadujeme od účastníků, přednášejících, sponzorů a
dobrovolníků souhlas s následujícími pravidly chování. Organizátoři požadují dodržování těchto pravidel po
celou dobu konání akce. Očekáváme spolupráci všech účastníků na zajištění prostředí, ve kterém se budou
všichni cítit bezpečně.

Stručná verze pravidel
Posláním této konference je vytvořit prostředí, ve kterém se nikdo nebude cítit obtěžován z důvodu svého
pohlaví, věku, sexuální orientace, postižení, fyzického vzhledu, tělesných rozměrů, národnosti, rasy nebo víry.
Netolerujeme žádnou formu obtěžování účastníků konference.
Sexuální narážky a obrázky se sexuálním podtextem jsou nevhodné ve všech částech konference, včetně
přednášek, workshopů a všech komunikačních kanálů konference – veřejného chatu, soukromého chatu
konference, včetně příspěvků na sociální sítě, které jsou spjaté s konferencí.
Účastníci konference porušující tato pravidla mohou být dle uvážení organizátorů potrestáni nebo vyloučeni
z konference bez náhrady vstupného.

Plná verze pravidel
Obtěžování zahrnuje agresivní verbální komentáře (narážky), především související s pohlavím, věkem, sexuální
orientací, postižením, fyzickým vzhledem, tělesnými rozměry, národností, rasou, nebo vírou; sexuálně laděné
obrázky ve veřejných i soukromých konverzacích na platformě konference i mimo platformu na sociálních
mediích spjatých s konferencí, záměrné zastrašování, sledování (stalking, following) a nežádoucí sexuální
pozornost.
Od účastníků, kteří byli vyzvání k ukončení obtěžujícího chování, očekáváme okamžité a nepodmíněné
vyhovění žádosti.
Pokud se účastník zapojí do obtěžujícího chování, organizátoři můžou situaci řešit libovolným způsobem, který
budou považovat za vhodný, od upozornění provinilce, smazání jeho příspěvků až po jeho vyloučení z
konference bez náhrady vstupného.
Pokud jste obtěžování, nebo si všimnete, že je někdo jiný obtěžován, nebo máte jiné obavy spojené s
prostředím konference, tak prosím okamžitě kontaktujte některého z organizátorů konference, osobně,
zprávou na on-line chatu, e-mailem na konference@frontendisti.cz nebo telefonicky na +420 603 273 833.
Organizátoři konference rádi pomůžou účastníkům s řešením situací. Vážíme si vaší účasti.
Od všech účastníků očekáváme dodržování těchto pravidel ve všech komunikačních kanálech konference i na
sociálních médiích spojených s touto konferencí.
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