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Stjärnguidernas grundprinciper
Kvalifikationer som varje stjärnguide måste nå upp till för att få representera
projektet:

1. Ett naturvetenskapligt förhållningssätt måste användas vid alla tillfällen
(pseudovetenskaper, till exempel astrologi eller new age, är otillåtet med strikt
nolltolerans). Aktuell rymdforskning och liknande uppmuntras.
2. Instruktörerna skall agera på ett partipolitiskt och religiöst obundet sätt.
3. Stjärnguiderna är ett icke vinstdrivande projekt och detta skall genomsyra varje visning,
det vill säga att det tydligt ska framstå att aktiviteterna inte handlar om försäljning.
Däremot kan litteratur om ytterligare fördjupning i astronomi tas med och säljas på
deltagarnas begäran.
4. Huvudfokus skall ligga på de närmaste himlakropparna som lättast ger en dramatisk effekt
i ett teleskop, främst månen, Jupiter och Saturnus.
5. Alla frågor om rymden och dylikt är välkomna, stora som små. Nyfikenhet inför rymden är
vår största dygd.
6. All utrustning utlånad av Astronomisk Ungdom skall hanteras med största försiktighet. Ett
avtals mellan varje stjärnguide och Astronomisk Ungdom upprättas inför varje
instruktörskap.
7. Stjärnguider är också välkomna att använda egen utrustning som lämpar sig för
observationer av solsystemet.
8. Observationsrapporter skall skickas in via hemsidan efter varje visning; i genomsnitt tio
gånger per år från stjärnguidens ort. Foton från varje visning även skickas in för
publicering på projektets Facebooksida för ytterligare marknadsföring. De fotograferade
deltagarna måste frågas om lov innan foto tas.
9. Eventuella frågor om projektet skall tas upp med projektledaren.
10. Instruktörer som inte följer grundprinciperna kan omedelbart uteslutas ur projektet och
tvingas sända tillbaka all utrustning. Projektledaren dömer huruvida varje enskilt fall skall
åtgärdas, och kan vid behov utse en ny stjärnguide.
11. Astronomisk Ungdom kan närsomhelst ändra dessa bestämmelser och utfärda nya, då
först genom att underrätta alla stjärnguider.

Mer information om projektet finns på http://www.astronomiskungdom.se/stjarnguiderna/ och på dess
Facebooksida fb.com/stjarnguiderna, där alla uppdateringar om visningar läggs ut.
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