ZLATÝ LIST
47. ročník přírodovědné soutěže ve školním roce 2018/2019

Národní kolo Vanov 2019 – informace pro účastníky
Milí přátelé,
jsme potěšeni, že vám můžeme sdělit informace k účasti na národním kole Zlatého listu!

Kdy a kde
Národní kolo se uskuteční v týdnu 17. – 22. června 2019 v rekreačním středisku Úsvit, které se nachází
v bezprostřední blízkosti obce Vanov. Podívejte se na web rekreačního areálu.
Přihláška a účastnický poplatek
K účasti na národním kole je nutné vyplnit elektronickou přihlášku družstva. Vyplňte ji prosím co nejdříve,
nejpozději však do středy 5. 6. 2019.
Účastnický poplatek je 1400 Kč za osobu, včetně doprovodu. Zahrnuje stravování a ubytování po celou dobu
akce. Současně vám bude proplaceno jízdné na národní kolo a zpět, vaše celkové náklady na akci se vám tedy
o tuto částku sníží. (Podrobnější informace viz jízdné níže.)
Účastnický poplatek uhraďte prosím předem převodem na účet oproti vystavené faktuře.
Účast dalších osob mimo soutěžící šestici a jednu osobu doprovodu není bohužel možná. Je nám to líto,
ale z kapacitních důvodů nemůžeme účast více lidí připustit.

Stravování
Stravování je pro všechny účastníky zajištěno v místě, začíná pondělní večeří a končí sobotní snídaní (plus
dostanete balíček na cestu). Pokusíme se zajistit i bezmasou variantu všem, kteří předem včas nahlásí (v
přihlášce), že o ni mají zájem. K dispozici bude po celou dobu šťáva nebo čaj. V rekreačním středisku by měl být
také otevřen bufet s nápoji a drobným občerstvením.
Ubytování
Ubytování pro účastníky je zajištěno v chatkách (k dispozici jsou kompletní lůžkoviny). Pro nadšence nabízíme
spaní ve vlastních stanech (označte v přihlášce) s možností sníženého účastnického poplatku 1100 Kč za osobu.
Jízdné
Jízdné veřejnou dopravou z místa vašeho bydliště (resp. vašeho působení) na národní kolo a zpět vám bude
proplaceno. Předpokládáme, že maximálně využijete hromadné slevy apod. (Hlavním smyslem proplácení
jízdného je především vyrovnání nákladů různě vzdálených kolektivů.)
Další formality
U prezence od vás budeme požadovat ještě Posudek lékaře o zdravotní způsobilosti a Vyjádření rodičů každého
účastníka a kopii kartičky pojištěnce. Oba formuláře najdete v příloze. Okopírované průkazy zdravotní
pojišťovny všech účastníků družstva bude při prezenci vybírat zdravotnice, která s vámi probere případná
specifika zdravotního stavu účastníků.
Posudky lékaře, které si děti přivezou s sebou, jsou použitelné po dobu jednoho roku. Na konci akce vám je proto
vrátíme, aby je děti mohly použít v průběhu letních prázdnin na táborech, soustředěních apod.
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Příjezd, prezence, ubytování, zahájení
V pondělí 17. 6. od 14 hodin můžete přijíždět na tábořiště, vyřizovat formality, ubytovat se, prohlédnou si okolí.
Očekáváme, že přijedete nejpozději do 18 hodin. Od 18 hodin bude večeře, v 19 hodin proběhne oficiální
zahájení národního kola. Od 19.15 předpokládáme představování zúčastněných kolektivů, po něm krátké
představení odborníků a lektorů a následně přihlašování na exkurze na následující dny. Zhruba ve 21.15
proběhne krátká porada organizátorů s pedagogy.
Doprava z Jihlavy
V pondělí v době mezi 14.00 – 17.00 budeme zajišťovat autobusovou dopravu z vlakového nádraží Jihlava město. Snažte se tedy dojet do této železniční stanice (nebo nedalekého autobusového nádraží). Případné jiné
způsoby dopravy konzultujte prosím s kanceláří SMOP.

Exkurze a odborné programy
V současné době odborníci ladí programy a doplňují jejich anotace. Programovou náplň vám zašleme na začátku
měsíce června.
Představování kolektivů
Představování kolektivů je tradiční součást zahájení národního kola, při kterém vám utkví v paměti první
neznámé tváře, jména a názvy oddílů i místa, odkud přijely. Smyslem je představit ostatním účastníkům váš
kolektiv a zorientovat se mezi ostatními. Protože kolektivů se na národním kole sejde mnoho, účastníci si obvykle
zapamatují jen představení vtipná, úderná a originální. Aby představování netrvalo do hluboké noci a dalo se
vydržet, je stanoven časový limit pro každý kolektiv na 40 vteřin! Pokud máte dvě družstva v různých kategoriích
z jednoho kolektivu, představují se obě dohromady jako jeden kolektiv. Při přípravě vašeho představení se
prosím soustřeďte na dobrou výslovnost a dostatečnou hlasitost (budete mít 200hlavé publikum), případný
vizuální vjem (často bývá důležitější, než to co říkáte), jednoduchost, srozumitelnost vašeho projevu a to čím se
lišíte od ostatních kolektivů.
Téma Národního kola
I letos máme téma národního kola. Je jím VODA (17. 6. je Světový den boje proti rozšiřování pouští a sucha).
Oceníme, pokud při představování kolektivů toto téma zohledníte.

Prezentace práce pro přírodu
Prezentace a obhajoba „práce pro přírodu“ se uskuteční mimo soutěžní stezku, zvlášť pro každou kategorii. Pro
každé družstvo bude vyhrazeno 10 minut, z toho 5 minut na vlastní prezentaci, 5 minut na otázky poroty
(či publika v případě starších). Prezentace starších bude veřejná, prezentace mladších pouze před odbornou
komisí. Pozor, prezentace má danou elektronickou formu. Je to z důvodu, aby ji mohli sledovat všichni účastníci.
K dispozici bude počítač a dataprojektor. Podrobné informace k průběhu a hodnocení prezentace vám zašleme
později v samostatném dokumentu. Čas prezentace pro jednotlivé kategorie bude zveřejněn s programem týdne.
Soutěžní stezka
Soutěžní stezka proběhne v pátek pro obě kategorie. Seznamte se prosím včas a důkladně s aktuálními
propozicemi Zlatého listu i soutěžním řádem národního kola.

Vybavení
Nutně potřebujete
o oblečení a obutí do přírody i pro případ velmi nepříznivého počasí (pláštěnka, holínky, přezůvky – bude-li
bahno, bude třeba se do jídelny přezouvat)
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o batůžek na exkurze, láhev na pití, krém proti slunci, šátek na hry
o psací potřeby, pastelky, zápisník
Doporučujeme
o vlastní hrnek, baterku
o plavky (v blízkosti areálu je rybník)
o vybavení podle vašeho preferovaného přírodovědného zaměření (lupa, síťka, geologické kladívko,
pinzeta, atlas, určovací klíč apod.)
o sportovní vybavení: pálku a míček na ping-pong, míč na volejbal, fotbal apod.
Neberte si
o žádné cennosti, které nebudete potřebovat při avizovaném programu. Za ztracené, zničené a ukradené
mobily, šperky, notebooky, tablety apod. neručíme.

Národní kolo – rámcový program
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

příjezd účastníků, prezence, představení, zapisování na exkurze
dopolední a odpolední blok exkurzí, večer přednášky a volný program
dopolední blok exkurzí, odpolední blok exkurzí pro starší a obhajoby práce pro přírodu
pro mladší, večerní obhajoba práce pro přírodu pro starší
dopolední a odpolední blok exkurzí, večer přednášky a volný program
soutěžní stezka pro mladší i starší, vyhlášení výsledků
odjezd

Pořadatel, kontakty
Pořadatelem 47. ročníku národního kola Zlatého listu je Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP, Michelská 5,
Praha 4. V případě jakýchkoliv dotazů či problémů volejte na telefonní číslo 775 724 545 nebo pište na email
smop@csop.cz (tým kanceláře SMOP ČSOP).
Těší se na vás celý tým organizátorů národního kola Zlatého listu!
Přílohy:
Propozice 47. ročníku ZL
Soutěžní řád NK ZL
Podrobné instrukce k hodnocení Práce pro přírodu
Posudek lékaře o zdravotní způsobilosti účastníka
Vyjádření rodičů účastníka
Odkaz na elektronickou přihlášku (výše v textu)
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