46. ročník přírodovědně – ekologické soutěže
kolektivů dětí a mládeže
ve školním roce 2017/2018

KRAJSKÉ KOLO – LIBERECKÝ KRAJ
12. května 2018
• Pořadatel: 36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory, pobočný spolek, ve spolupráci
s Libereckým krajem, odborem zemědělství a životního prostředí
• Místo konání: Osečná
• Zahájení soutěže: sobota 12. 5. v 9:45 hodin v areálu ZŠ Osečná
• Soutěž: bude probíhat formou soutěžní stezky se zastaveními z různých přírodovědných
oborů (botanika, zoologie, lesnictví, myslivost, ekologie, ochrana přírody, geologie,
meteorologie atd.). Jednotlivé kontroly budou zajišťovat nezávislí odborníci (pracovníci
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, vědečtí pracovníci muzeí, zaměstnanci s. p. Lesy
ČR, členové Stráže přírody, učitelé apod.).
• Součástí soutěže bude i hodnocení práce kolektivu pro přírodu (proto doporučujeme
přivézt s sebou kroniky či jinou dokumentaci o činnosti).
!!! K dispozici bude i počítač s dataprojektorem !!!
• Stravování: zajištěn sobotní oběd včetně pitného režimu pro všechny přihlášené
účastníky.
• Účastnický poplatek: 50,- Kč za osobu - bude vybírán při příjezdu.
• Cestovné: hradí vysílající organizace.
• S sebou: vhodné terénní oblečení a turistickou obuv se zpevněným kotníkem (pohorky
atd.) do každého počasí, pláštěnku, přezůvky, zápisník a tužku, svačinu a pití na cestu,
dokumentaci o činnosti kolektivu atd.
• Soutěž proběhne ve dvou základních věkových kategoriích:
- kategorie mladší : 4.– 6. ročník / nejmladší: 1.-3.třída mohou soutěžit v této kategorii,
v případě většího zájmu bychom tuto kategorii mohli hodnotit zvlášť, avšak bez možnosti
postupu do celostátního kola /
- kategorie starší (S): 7.– 9. ročník
Na ZL je kolektiv reprezentován v každé věkové kategorii zpravidla šestičlenným
družstvem, které se při soutěži dělí na dvě tříčlenné hlídky (3 + 3). Ve výjimečných
případech může být družstvo rozděleno do hlídek 3 + 2, 2 + 2 či 3 + 0.
Hodnoceno je celé družstvo, to znamená, že výsledky obou hlídek jsou sečteny.
Každá organizace může v případě zájmu přihlásit do soutěže 2–3 šestičlenná družstva.
Celostátní propozice najdete na internetových stránkách ČSOP – www.zlatylist.cz

Závazné přihlášky zašlete nejpozději do 4. května 2018
na adresu:

Mgr. Milan Jánošík, koordinátor krajského kola ZL
Základní škola a Mateřská škola, Školní 63, 463 52 Osečná
e-mail: milan.zbojnici@seznam.cz ☎ 728 857 156
Formulář přihlášky - viz níže (na 3. a 4. listu – možno poslat naskenované i e-mailem).

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM
Sobota

9:45 - 10:30

12. 5. 2018 10:30 - 11:00

příjezd, prezentace
informace k soutěžní stezce, rozlosování pořadí hlídek

11:00 - 16:00

soutěžní stezka
oběd bude podáván jednotlivým hlídkám mezi 12.-14. hodinou

16:00 – 17:00

obhajoba celoroční práce kolektivů (k dispozici bude počítač a
dataprojektor)

17:00 – 17:30

slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, zakončení, odchod
účastníků

UPOZORNĚNÍ:
U neplnoletých účastníků je nutný doprovod pedagogicky způsobilé osoby, která má zodpovědnost
za nezletilé soutěžící a jež zajišťuje pedagogický dohled nad soutěžícími po celou dobu soutěže
vyjma soutěžní stezky.

Hlavní partner krajského kola

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
do krajského kola pro Liberecký kraj
Název kolektivu:
Vysílající organizace:
Jméno vedoucího:

E-mail:

Kontaktní adresa:
Telefon:

Osečná, 12. 5. 2018 e-mail:

Seznam účastníků - mladší kategorie (do 6. třídy včetně):
Příjmení a jméno:

Datum narození*:

Adresa:

Družstvo**:

Seznam účastníků starší kategorie (7. – 9. třída):
Příjmení a jméno:

V

Datum narození*:

dne:

Adresa:

Družstvo**:

Podpis vedoucího kolektivu:

*) Pořádající ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory je řádně registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod pro
shromažďování osobních údajů v rámci souhlasu subjektu údajů a pro ochranu důležitých zájmů subjektu údajů.
Shromažďované údaje slouží pro registraci účastníka a pro účely evidence k získání finančních dotací ze státního rozpočtu.
S osobními údaji je nakládáno ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Shromážděné údaje jsou v
předepsaných lhůtách likvidovány.
**) U každého účastníka vyznačte číslicí, do jakého družstva patří.

