krajské kolo pro Liberecký kraj
Dolánky u Turnova, 22. - 23. 4. 2022
Ekologická olympiáda je tradiční celostátní soutěž středoškoláků zaměřená na porovnání znalos? a dovednos? v oblasA
ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí pořádaná Českým svazem ochránců přírody (ČSOP). Klade důraz na
prakAcké využi? znalos? a dovednos? při řešení konkrétních problémů a na rozvoj týmové spolupráce.
Soutěž je zařazena do kategorie B soutěží a přehlídek spoluvyhlašovaných MŠMT ČR. Celostátním pořadatelem soutěže
je Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP.
Soutěž je respektovaná řadou vysokých škol. Vítězové (někde i pouzí účastníci) krajských kol jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek, nebo se jim za účast do přijímacího řízení započítává bodové ohodnocení (např. Česká zemědělská univerzita, Mendelova lesnická a zemědělská univerzita, Univerzita Hradec Králové).
Vítězné družstvo krajského kola postupuje do národního kola soutěže, které proběhne 8. – 12. 6. 2022 ve výukové základně Hradce u Lipí.

Hlavní téma 27. ročníku soutěže:

Obnova krajiny
Pořadatelé krajského kola:
• 36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory Liberec, pobočný spolek Českého svazu ochránců přírody, ve spolupráci
s Libereckým krajem, odborem životního prostředí a zemědělství
• Dalšími partnery jsou Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - RP Liberecko, Lesy ČR s. p.
• Spoluvyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Místo konání:
• Dům přírody Českého ráje, Dolánky u Turnova č. p. 9
• Prezence účastníků: pátek 22. 4. 2022 17:00 – 18:30
u vstupu do SEV.
• Spojení: nejlépe vlakem do stanice Dolánky u Turnova (objekt se nachází cca 2 min chůze od zastávky).
Možnost příjezdu osobním vozidlem k objektu.
• Ubytování: je zajištěno v objektu Domu přírody. Spaní bude ve vlastních spacích pytlích na karimatkách v
patře objektu.
• Stravování: začíná společnou páteční večeří formou
studeného bufetu. Na sobotu bude připravena snídaně opět formou bufetu a teplý oběd na grilu venku.

Vybavení pro účastníky:
• spací pytel, karimatka, přezůvky, hygienické potřeby,
baterka (nejlépe čelovka), věci na převlečení
• psací potřeby, zápisník

• notebook (1 na družstvo) s možnos\ wiﬁ připojení
• vypracovaný prak_cký úkol - prezentaci na USB disku

Upozornění:
• V případě účas_ neplnoletých účastníků je nutný
doprovod zle_lé osoby, která má zodpovědnost za
nezle_lé soutěžící a jež zajišťuje dohled nad svými
žáky po celou dobu soutěže. Pokud nebude přítomen
pedagog školy, je nutné, aby jiný plnoletý doprovod
(např. starší student) měl písemné pověření školy.
• Vzhledem ke změně místa soutěže a charakteru ubytování nebudou účtovány soutěžícím družstvům žádné účastnické poplatky.
• V případě změny v soutěžních družstvech (např.
v důsledku onemocnění) prosíme o nahlášení změny
mailem co nejdříve na naší adresu.
• V případě změny pro_epidemických opatření, týkajících se soutěže, vás budeme včas informovat.

Program krajského kola:
22. 4.

23. 4.

16:00 – 17:30

příjezd, prezence družstev, ubytování

18:00 – 18:45

večeře

19:00 - 19:20

slavnostní zahájení, losování pořadí družstev

19:20 – 20:20

teoreVcká část I - soutěžní test (jídelna)

20:30 – 22:00

přednáška Obnova krajiny (Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc.)

07:30 – 08:00

budíček, ranní hygiena

08:00 – 08:45

snídaně

09:00 – 09:30

teoreVcká část II - poznávačka

10:00 – 12:00

obhajoba prakVckého úkolu před odbornou porotou

12:00 - 13:00

oběd (prostranství za budovou)

13:30– 14:00

slavnostní vyhlášení výsledků, předání cen

14:00 - 15:00

úklid, odjezd
Změna programu vyhrazena.

Těšíme se na setkání s vámi a přejeme Vašemu družstvu hodně úspěchů v soutěži.

Tomáš Klimovič
koordinátor krajského kola soutěže
36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory

Partneři krajského kola:

Podrobné informace k celostátní soutěži včetně soutěžního řádu jsou uvedeny
na www.ekolympiada.cz a k libereckému krajskému kolu na www.souteze.zbojnici.cz
V případě nejasnos\ nás, prosíme, kontaktujte na ☎ 737 971 748 nebo na csopschkojh@volny.cz.

