Propozice vzdělávací
soutěže
V ZOO OSTRAVA

Vzdělávací soutěž pro základní školy Moravskoslezského kraje
s názvem TŘÍDÍME SE ZVÍŘÁTKY v Zoo Ostrava má za cíl ukázat,
že třídění odpadů je nejen smysluplné, ale také přináší spoustu
zábavy. Soutěž, kterou pro školy připravila Autorizovaná
obalová společnost EKO-KOM, a.s. ve spolupráci se Zoo Ostrava,
proběhne od února do června 2015. Je určena pro tříčlenné
školní týmy žáků základních škol pod vedením pedagoga.
Každý zapojený tým musí nejprve splnit korespondenční
1. soutěžní kolo. Jeho náplní je vědomostní test, ale také
zajímavý kreativní úkol. Oba úkoly úzce souvisí s tříděním
odpadů, nicméně k jejich splnění je zapotřebí navštívit
Zoo Ostrava. Proto každý soutěžní tým včetně
pedagoga získá bezplatný vstup do Zoo Ostrava.
Tam soutěžící mimo jiné naleznou nově vybudovanou recyklační
stezku s interaktivními informačními panely. Její podrobný popis
najdete na www stránkách zoo.tridime.info.
Každý tým žáků zapojený do 1. soutěžního kola obdrží po
zpracování úkolů 1. soutěžního kola recyklované dárky,
vedoucí týmu pak vzdělávací materiály pro školu.
Tři nejlepší týmy z 1. kola postoupí do finále.
To se na Den dětí (1. června 2015) uskuteční přímo
v Zoo Ostrava. Všichni finalisté si odnesou hodnotné ceny,
vítězná škola navíc získá jako výhru řešení
třídění odpadů pro školní rok 2015/2016.

Pořadatelem soutěže je společnost MamiArt s.r.o.,
která pro EKO-KOM, a.s. od roku 2013 zajišťuje
vzdělávací semináře pedagogů ZŠ a SŠ
v celé České republice, mj. v Ostravě a Opavě.
Máte jakýkoliv dotaz k soutěži?
Napište jej na e-mail soutez@tridime.info
nebo volejte koordinátorovi (Marek Nesit 734 594 351)

www.tridime.info
www.jaktridit.cz

www.zoo-ostrava.cz

Harmonogram soutěže
Jak se zapojit:

V ZOO OSTRAVA

do 6.3.2015

zašlete přihlášku týmu tří žáků
a jednoho pedagoga na e-mail soutez@tridime.info.
Přihláška je součástí přílohy prvního kontaktního emailu.

do 20.3.2015 obdrží všechny přihlášené týmy

e-mailem dva úkoly korespondenčního 1. soutěžního
kola (vědomostní test s tématikou třídění odpadů v Zoo
Ostrava a kreativní úkol), k tomu také poukaz na čtyři
vstupenky do ZOO Ostrava. Návštěva Zoo Ostrava
poslouží ke splnění vědomostního úkolu a k inspiraci
pro zpracování kreativního úkolu.

do 30.4.2015 zašlete e-mailem zpracované úkoly
1. soutěžního kola. Každý soutěžní tým, který odešle
vypracované soutěžní úkoly, obdrží recyklované dárky.
Vedoucí týmu pak získá vzdělávací materiály
s tématikou třídění odpadů pro školu.

do 15.5.2015 budou na stránkách

www.tridime.info vyhlášeny výsledky hodnocení
1. korespondenčního kola tříčlennou odbornou porotou
složenou ze zástupce EKO-KOM, a.s. (odborník na třídění
odpadů), Zoo Ostrava (odborník ze zoologické zahrady)
a MamiArt s.r.o. (marketingový a kreativní odborník).
Tři nejlepší školní týmy získají pozvánku do finále,
ostatním týmům budou zaslány poštou dárky za účast.

1.6.2015

proběhne finále tří týmů v Zoo Ostrava.
Každý účastník obdrží podle umístění na prvním, druhém
a třetím místě hodnotné ceny (elektronika, hry). Vítězný
tým získá pro svou školu řešení třídění odpadů na školní
rok 2015/2016 zahrnující speciální koše, informační
systém apod. Každý tým, který se zúčastní finále, získá
pro svou školu 20 bezplatných vstupenek. Díky tomu
si při finále může zajistit podporu spolužáků.

www.tridime.info
www.jaktridit.cz

www.zoo-ostrava.cz

Pravidla soutěže:

V ZOO OSTRAVA

Účastníkem soutěže se stává každý tým, který do 6.3.2015
pošle správně a úplně vyplněnou přihlášku
na e-mailovou adresu soutez@tridime.info
Soutěž je určena výhradně pro tříčlenné školní týmy
vedené vždy jedním pedagogem (vedoucím týmu),
tzn. 3 žáci + 1 pedagog.
Jedna škola může do soutěže přihlásit nejvýše
dva týmy, tzn. 3+1 a 3+1.
Složení týmu není nijak omezeno, tým však musí
být vždy tvořen přesně třemi žáky z jedné školy
ve věku od 6 do 15 let a jedním pedagogem.
Soutěžní úkoly jsou koncipovány tak, aby byly
splnitelné žáky základních škol s případnou
nezbytnou pomocí pedagoga.
Zjistí-li pořadatel, že soutěžní úkoly byly zpracovány
výhradně pedagogem, bude soutěžní tým vyloučen
ze soutěže. Pomoc pedagoga je možná v nezbytné
míře asistence žákům v případě nejasností
a komunikace s pořadatelem.
Do soutěže se mohou zapojit pouze týmy ze základních
škol na území Moravskoslezského kraje.
Právo na hodnocení soutěže a provedených úkolů
má výhradně pořadatel soutěže, v případě kreativního úkolu
pak také odborná porota. Hodnocení odborné poroty
je subjektivní a závazné. Pořadatel si vyhrazuje právo
rozhodnout ve všech sporných situacích.
Odměny za účast v soutěži nejsou žádným
způsobem vymahatelné.
Pořadatel soutěže pro EKO-KOM, a.s. a Zoo Ostrava
je MamiArt s.r.o., J. Myslivečka 1880, 738 01 Frýdek-Místek
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