Přírodovědně-environmentální soutěž

ZLATÝ LIST
ve středních Čechách v roce 2016

PROPOZICE
Obecně o soutěži
Ve školním roce 2015/2016 probíhá 44. ročník soutěže kolektivů dětí a mládeže z ČR
v přírodovědně-ekologických disciplínách s názvem Zlatý list (dříve Zelená stezka – Zlatý list).
Soutěž probíhá ve třech úrovních: místní (okresní) kola, krajská kola a národní kolo. Je
rozdělena do dvou věkových kategorií: mladší – do 6 let ukončené školní docházky a starší – do 9 let
ukončené školní docházky. Na ZL soutěží zpravidla šestičlenná družstva, která se dělí na dvě
tříčlenné hlídky.
Podrobněji jsou pravidla soutěže uvedena v propozicích vydaných celostátním koordinátorem
soutěže Českým svazem ochránců přírody, Sdružením Mladých ochránců přírody, Michelská 5, 140
00 Praha 4 a na internetu na www.zlatylist.cz.

Krajské kolo pro střední Čechy
Krajské kolo soutěže Zlatý list pro střední Čechy proběhne ve Vraném nad Vltavou, pořadatelem je ZO ČSOP
11/11 Zvoneček (Centrum ekologické výchovy Zvoneček)

21. a 22. května 2016.
Podmínky účasti
Zúčastnit se může každý kolektiv (oddíl, škola, apod.), který se přihlásí k účasti nejméně s týdenním předstihem. Soutěž bude
probíhat ve 2 věkových kategoriích. Základním kritériem je právě navštěvovaná školní třída povinné školní docházky (bez vztahu k
druhu školy):
- kategorie mladších: do 6. třídy (včetně)
- kategorie starších: 7. až 9. třída
Kolektiv reprezentován v každé věkové kategorii 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. Ostatní způsoby dělení soutěžního družstva nejsou
přípustné.
V souladu s propozicemi se mohou přihlásit i kolektivy mimo střední Čechy, v případě příliš velkého zájmu o účast však budou
přednostně přijímány středočeské kolektivy. Každý kolektiv může přihlásit nejvýše dvě družstva (= 4 hlídky) v každé kategorii, přičemž
bude předem určeno, které hlídky tvoří jedno družstvo.

Doplňková pravidla pro krajské kolo
Součástí hodnocení je v souladu s propozicemi prezentace Průběžných úkolů + Práce pro přírodu. Průběžné úkoly naleznete na
webových stránkách soutěže (www.zlatylist.cz) nebo na webových stránkách pořadatele krajského kola soutěže (www.cev-zvonecek.cz).
Cílem není vyloučit ze soutěže méně činné kolektivy, ale naopak je přesvědčit k uskutečnění nějaké společné aktivity v soutěžním týmu.
K zajištění objektivity bude prezentace hodnocena tříčlennou porotou.
V době, kdy jsou některé hlídky na trase stezky, nesmí se soutěžící ani doprovod pohybovat v blízkosti stezky.

Průběh soutěže
Soutěžní stezka v mladší kategorii proběhne v sobotu 21. 5. 2016. Zápis účastníků bude probíhat do 9:00. Losování pořadí na
stezku v 9:00. Vyhlášení výsledků bude večer po stezce.
V neděli 22. 5. 2016 proběhne soutěž ve starší kategorii. Zápis účastníků bude probíhat do 9:00. Losování pořadí na stezku v 9:00.
Vyhlášení výsledků bude večer po stezce.

Hodnocení výsledků
Výkony na každém stanovišti soutěžní stezky budou hodnoceny 0-10 body. Pořadí se určí podle součtu bodů obou hlídek a bodů
za zájmovou práci. Hodnoceno je celé družstvo, tzn. průměrný výsledek obou hlídek. V případě pouze tříčlenného družstva (3+0) se
výsledek získá půlením dosažených bodů. V případě rovnosti bodů rozhodnou o vítězi dodatečně položené otázky.

Přihlášení do soutěže
Pokud se chcete zúčastnit, přihlaste se písemně, telefonicky nebo mailem nejpozději týden před akcí. Nepřihlášená družstva
budou zapojena jen v případě menší účasti soutěžících.

Ubytování
V případě zájmu o ubytování je možné ubytování ve vlastních stanech na zahradě u Centra ekologické výchovy Zvoneček od
pátku do neděle nebo v budově CEV Zvoneček (ve vlastním spacáku). Sociální zařízení a kuchyňka jsou k dispozici v prostorách CEV
Zvoneček.

Kontakt na pořadatele
Centrum ekologické výchovy Zvoneček (ZO ČSOP 11/11 Zvoneček)
Březovská 382
252 46 Vrané nad Vltavou
Tel: 257 762 036
E-mail: info@cev-zvonecek.cz
Web: www.cev-zvonecek.cz
kontakt na koordinátora:
Petr Janeček
Mobil: 722 159 244
E-mail: petr.janecek@cev-zvonecek.cz
ICQ: 239-210-596
Skype: pspagej

Informace o soutěži na internetu
Celostátní propozice a informace – www.zlatylist.cz
Pořadatel krajského kola Středočeského kraje – www.cev-zvonecek.cz
Zlatý list ve středních Čechách - www.csophostivice.cz/zlatylist
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