EKOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
KRAJSKÉ KOLO JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

PROPOZICE SOUTĚŽE
Základní informace:
1. Tento materiál zpřesňuje celostátně platné propozice soutěže Ekologická olympiáda
(viz www.ekolympiada.cz/o-soutezi/pravidla/).
2. Pořadatelem Jihomoravského kola Ekologické olympiády 2022/23 (dále JmKEO) je Lipka – školské
zařízení pro environmentální vzdělávání, pracoviště – Rychta (v Krásensku).
3. Každá střední škola může vyslat maximálně jedno tříčlenné družstvo.
4. Škola je přihlášena zasláním formuláře „Závazná přihláška“. Vyplněnou a podepsanou přihlášku je
možno zaslat i elektronicky a originál předat při prezenci před zahájením soutěže.
5. Družstvo je považováno za přihlášené, pokud pořadatel do 11. 9. 2022 obdrží Závaznou přihlášku
k účasti družstva vyplněnou ve všech požadovaných bodech.
6. Za bezpečnost účastníků soutěže zodpovídá pedagogický doprovod nebo zletilý člen družstva
přebírající plnou zodpovědnost za celé družstvo.
7. Soutěž se skládá ze dvou přibližně vyrovnaných částí (test s poznávačkou a praktická část s prezentací
a obhajobou). Body navíc tvoří body porotců (až 5 % celkového počtu bodů). Součástí soutěže může
být i domácí úkol.
8. Maximálně se krajského kola může účastnit 10 týmů (tedy maximálně 10 subjektů). Pořadí je určeno
podle došlých a správně vyplněných přihlášek.
Datum a místo konání soutěže:
JmKEO se koná ve dnech 26.–27. 9. 2022 na Lipce, pracovišti Rychta v Krásensku a v dalších místech
v okolí.
Téma krajského kola:
Tématem letošního kola je „Druhová ochrana“.
Potřebné znalosti:
Teoretická, praktická část i poznávačka olympiády bude vycházet z daného tématu. Teoretická část může
obsahovat i několik otázek z širšího okruhu zadaného tématu.
Účastnický poplatek:
300,- Kč za žáka
363,- Kč za doprovod žáka (poplatek navýšen o DPH)
Na organizaci soutěže přispívá Jihomoravský kraj a ČSOP. Účastníci hradí pouze uvedenou část nákladů
na stravování a ubytování, zbylé náklady jsou hrazeny z dotace.
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Ubytování a stravování:
Ubytování je zajištěno na Rychtě a bude přidělováno podle toho, jak se týmy přihlásí. Učitelský doprovod
bude mít pokoje zvlášť. Pokud dojde kapacita pokojů (34 lůžek), budou zbylí účastníci spát v sousední obci
(Podomí). Na pokojích se spí v postelích s peřinami, není třeba vozit vlastní spací pytel.
Stravování bude zajištěno na Rychtě. Snídaně, oběd, večeře (případně svačiny dle vhodnosti a požadavků
programu). Zajištěná strava začíná v pondělí oběd a končí v úterý obědem.
Doporučené vybavení:
- družstvo by mělo mít psací a kreslící potřeby, pravítka, digitální fotoaparát (nebo mobil s foťákem),
notebook
- všem účastníkům doporučujeme vhodné vybavení do terénu (a to do každého počasí)
- přezůvky
- hygienické potřeby
- čelovka
Upozornění:
- V případě účasti neplnoletých účastníků je nutný (plnoletý) doprovod způsobilé osoby, která má
zodpovědnost za nezletilé soutěžící a zajišťuje dohled nad žáky po celou dobu soutěže. Od
zákonného zástupce nezletilé osoby je nutný písemný souhlas, že má plnoletý doprovod za
nezletilou osobu zodpovědnost.
- V případě změny v soutěžních družstvech (např. v důsledku onemocnění) prosíme o její nahlášení
a zaslání údajů o náhradních soutěžících (jméno, adresa, datum narození a koho nahrazuje) co
nejdříve e-mailem. V tomto případě je zároveň nutné předložit ihned po příjezdu při prezenci
opravenou a potvrzenou přihlášku.
V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů se obracejte na email nebo telefon:
michael.kral@lipka.cz, +420 517 385 429
Těšíme se na setkání s vámi na Rychtě
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