
Terénní pøírodovìdná soutìž Šárka
Podzimní pøírodou po zelené stezce Pøírodního parku Šárka – Lysolaje

pozvánka na 10. roèník 

Kdy:   v sobotu 8. øíjna 2022  
 

Kde: Šárka, Praha 6 (cca 30 minut pìšky od koneèné tramvaje „Divoká Šárka“)

Soutìž zaèíná v 9:00 (prezence od 8:30), pøedpokládaný konec je do 17. hodiny.
 

O co jde: Terénní soutìž je zamìøena na znalost pøírody. Na nìkolika stanovištích stezky budou hlídky pomìøovat

s ostatními své znalosti a dovednosti, napøíklad z botaniky, dendrologie, ornitologie,... ale i ze základù

ekologie a životního prostøedí. Úèast na akci je zdarma.
 

Kdo: Pøihlásit se mohou tøíèlenné hlídky. Hlídky jsou podle vìku soutìžících rozdìleny do dvou kategorií: mladší

– 1. až 6. tøída (vèetnì) a starší – 7. až 9. tøída ZŠ (a odpovídající roèníky víceletých gymnázií). Soutìž je

otevøená všem bez ohledu na jejich zøizovatele (školy a školská zaøízení, spolky, rodinné klany,...). Kromì

soutìže hlídek probíhá i soutìž týmù.

 Podrobnosti viz soutìžní øád (www.emop.cz/terenni-prirodovedna-soutez).
 

Proè: Protože máme rádi pøírodu, nìco o ní již víme a navíc jsme z Prahy a okolí... a tak, proè bychom se nepo-

chlubili našimi znalostmi. Pro nejlepší jsou nachystány zajímavé vìcné ceny. Všichni si mohou vyzkoušet

i pestrý doprovodný program s více než 15 aktivitami.
 

Co dál: Jako doplnìk soutìže bude na místì pro momentálnì nesoutìžící probíhat doprovodný program.

A bìhem podzimu vydáme pro všechny zúèastnìné týmy sborník z akce
 

Podrobnosti: Bližší informace obdrží pøihlášení – napø. pøesný plánek umístìní prezence, aktuální možnosti dopravy,... 

Na akci budou dodržována všechna aktuální epidemiologická opatøení pro daný typ akce. V programu

i v organizace akce mùže dojít ke zmìnám, zejména z epidemiologických dùvodù.
 

Pøihlášky: Svou úèast nám nahlaste nejpozdìji do nedìle 25.9.2022 a to elektronickým formuláøem na:

http://www.emop.cz/terenni-prirodovedna-soutez/ nebo na e-mail: CDM@emop.cz.
 

Pøihláška musí obsahovat následující údaje: název kolektivu, kontakt na doprovázející osobu (odpovídá

za dìti po celou dobu akce) a pøedpokládaný poèet soutìžících v každé kategorii. Doplníte-li i názvy

soutìžních hlídek, budete mít náskok. Jména soutìžících nepotøebujeme.

Poøadatel: Poøadatelem je spolek Mladí ochránci pøírody, z.s. (www.emop.cz),

pøípadné dotazy smìøujte na CDM@emop.cz nebo 224 912 466 èi 606 900 286 – J. Stibralová.

Akci poøádáme ve spolupráci s Ekologickým kroužkem Gymnázia Budìjovická

Tìšíme se na vaši úèast!
 

   Soutìž podporují:   
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