
Cítíš se v přírodě jako doma? Ukaž, co umíš!  
PODMÍNKY SOUTĚŽE 
 
 
1. Soutěž vyhlašuje Ekocentrum Zahrada DDM Mladá Boleslav, Jaselská 1119, Mladá Boleslav,  

www.MB-eko.cz/zahrada, tel. 326 329 113, mail: zahrada@ddm-mb.cz, organizační garant je 
Honza Cindr. 

2. Soutěž proběhne v sobotu 13.4.2013 od 14 do 18 hodin na Zeměfestu v Mladé Boleslavi na 
Krásné louce. Sraz soutěžních týmů je ve 13:45 u infostánku. 

 
ÚČASTNÍCI A PŘIHLAŠOVÁNÍ 
3. Soutěže se zúčastní tříčlenné týmy sestavené z žáků 5.-9. ročníků ZŠ či studentů středních škol 

okresu Mladá Boleslav. 
4. Jeden soutěžní tým tvoří pouze žáci či studenti stejné školy. 
5. V každém soutěžním týmu může být nejvýše jeden člen přírodovědného či tábornického oddílu či 

kroužku (skauti, ochránci přírody, Altamira, Děti lesa..), nebo člověk, který v takovém oddíle či 
kroužku působil v minulosti déle než 1 rok. 

6. Každá škola může vyslat nejvýše 3 soutěžní týmy. V případě přihlášení velkého počtu týmů mohou 
organizátoři omezit počet týmů z jedné školy (oznámením přihlášeným školám do 5.4.). 

7. Startovné za jeden soutěžní tým je 60Kč. 
8. Soutěžní týmy z jedné školy se přihlašují na jediné přihlášce za celou školu. 
9. Přihláška musí být kompletně vyplněna a podepsána pedagogem, který vystupuje jako školní 

garant soutěže. On domlouvá a organizuje dopravu zúčastněných žáků a studentů ne soutěž a 
zpět. 

10. Přihlášku a startovné za všechny školní týmy současně je nutno odevzdat do Ekocentra Zahrada 
nejpozději ve středu 27.3.2013 do 16 hodin. 

 
PRŮBĚH SOUTĚŽE A VÝHRY 
11. Týden před vlastní soutěží obdrží přihlášení jednoduchý úkol pro vstup do vlastní soutěže. 

12. Při soutěži soutěžní týmy absolvují 4 praktické úkoly z tematických oblastí práce se dřevem, 
ovládání ohně, orientace a znalosti přírody, pohybu v přírodě a táboření. 

13. Úkoly budou bodovány, při bodování týmů bude zohledněn věk jejich členů. 
14. Tři soutěžní týmy s nejvyšším počtem dosažených bodů postoupí do finále. 
15. Po finále získají všichni účastníci výhry. 
16. Výhry si soutěžící vyberou v pořadí podle umístění týmů. 
 
ZÁVAZKY 
17. Pořadatel soutěže zodpovídá za bezpečnost účastníků pouze při plnění soutěžních úkolů.  
18. Pořadatel si vyhrazuje právo na pořízení obrazové dokumentace ze soutěže a její 

zveřejnění v informačních materiálech DDM Mladá Boleslav a zveřejnění jmen členů 
vítězného týmu. 

19. Podáním přihlášky do soutěže potvrzuje školní garant seznámení a souhlas všech 
soutěžících s pravidly soutěže. 

 
 
 
V Mladé Boleslavi 20.února 2013, Ekocentrum Zahrada DDM. 
 
 
 


