Informační a vzdělávací středisko LČR Křivoklát
a Správa CHKO Křivoklátsko

pořádají krajské kolo soutěže Zelená stezka – Zlatý list
pro Středočeský kraj

Datum konání: 7. – 8. 5. 2011
Místo konání:

Křivoklát

Organizace pobytu bude probíhat následovně:
-

starší kategorie – soutěží v sobotu 7.5. , zahájení 10.00 hodin, vyhodnocení po ukončení
mladší kategorie – soutěží v neděli 8.5., zahájení 9.00 hodin, vyhodnocení po ukončení.
registrace proběhne v budově informačního střediska a to od 8.30 hodin v sobotu a od 8.00 hodin v neděli.
Samotná soutěž bude zahájena v rekreačně naučném areálu, který je od střediska vzdálen cca 300 metrů
- budova inf. střediska se nachází v Hradní ulici č. 3, z vlakového nádraží se jde po hlavní silnici směrem nahoru okolo hradu. Po pravé straně budete míjet benzínovou pumpu, půjdete stále nahoru a po cca 100
metrech narazíte na žlutou budovu, která je po levé straně silnice a je označena velkým barevným poutačem.
Celá akce je připravena jako dvoudenní. Je na vás, zda se zúčastníte pouze vlastní soutěže a nebo celého programu. Pro děti, které nebudou daný den na stezce bude připraven bohatý doprovodný program: přednášky,
lesní pedagogika, terénní exurze s doprovodem do některé z okolních lokalit, návštěva hradu Křivoklát.
Předpokládáme také, že z jednotlivých škol a organizací budou vyslána družstva obou kategorií, proto je pro
vás zajištěno ubytování. Pokud jste ze vzdálenějšího místa, nabízíme možnost přespání i z pátku na sobotu,
abyste neměli problém dostat se na Křivoklát včas.

Ubytování:

- sportovní areál U Kolečka – možnost přespání na ubytovně a nebo ve vlastních stanech
- budova Informačního a vzdělávacího střediska LČR

Stravování:

sobota – snídaně pro děti, které nocovaly od pátku, teplý oběd, večeře formou opékání
buřtů u táboráku, pitný režim,
neděle – snídaně,celodenní balíček, pitný režim

Účastnický poplatek:

pátek – neděle
sobota – neděle
sobota nebo neděle

150,- Kč
100,- Kč
50,- Kč

Poplatek zahrnuje část úhrady nákladů na ubytování a stravování.

Vezměte si s sebou:

spacák, ešus, lžíci, hrnek na pití, oblečení do terénu, vhodná obuv a pláštěnka,
osobní potřeby, zápisník a psací potřeby.

Uvítáme skupiny, které mají možnost vzít si vlastní stany a přenocovat v nich!!!

Organizace vlastní soutěže:
1. Žáci soutěží ve dvou kategoriích : mladší 1.-6. třída včetně, starší do 9. třídy
2. Soutěžní družstva jsou šestičlenná, při soutěži se dělí na dvě tříčlenné hlídky, výsledky obou hlídek se
sčítají.

3. Z každé kategorie vzejde jedno vítězné družstvo, vyhlášena budou i druhá a třetí místa.
4. Soutěž proběhne formou soutěžní stezky na těchto stanovištích:
Ornitologie, Meteorologie, Savci, Jehličnaté stromy, Listnaté stromy, Bezobratlí, Květena lesů, Geologie a
Ochrana přírody. Poslední disciplína bude prezentace činnosti soutěžícího družstva.
Prezentace: měla by zmapovat celoroční činnost kolektivu pro přírodu v přírodě.
Časové rozmezí pro vlastní prezentaci je maximálně 10 minut.
Forma prezentace může být písemná, nebo elektronická. Při vlastní prezentaci budete mít k dispozici
počítač.
Prezentaci je nutno zaslat předem do 20.4.2011, aby si je posuzovatelé mohli předem prostudovat. Adresa
k doručení:
Informační a vzdělávací středisko LČR Křivoklát
Hradní 3
270 23 Křivoklát
Pokud se ve vaší blízkosti koná místní kolo, doporučujeme účast nejprve v místním kole.
Vzhledem k předpokládané vysoké účasti soutěžících je prozatím povoleno k přihlašování jedno družstvo
z každé kategorie. Přihlášky k účasti posílejte nejpozději do 30.3.2011 a to telefonicky: 313 558 242
nebo 724 525 036, případně emailem: friebertova.ls180@lesycr.cz. Při přihlašování uveďte délku pobytu a
vaše požadavky na ubytování.
Po celou dobu konání akce za děti zodpovídá jejich pedagogický dozor!!!
Ráda zodpovím všechny vaše dotazy a připomínky.
Za kolektiv pořadatelů
Táňa Friebertová
(další podrobnější informace k samotné soutěži najdete na www.smop.cz)

