Lesoochranárska škola

2014

Vážení pedagógovia, milí žiaci,
jedenásty ročník celoslovenskej súťaže o najlepšiu lesoochranársku školu vyhlasuje Lesoochranárske zoskupenie VLK v spolupráci s Nadáciou Aevis a Občianskym združením TATRY. Do súťaže sa môžu zapojiť všetky školy,

ktoré sa v školskom roku 2013/2014 budú vo zvýšenej miere venovať aktivitám zameraným na pomoc lesom a na ich
poznávanie, tak v chránených územiach, ako aj v blízkom okolí obcí a miest.

Súťaž poskytuje priestor na uskutočňovanie vlastných zaujímavých a kreatívnych nápadov, ako upozorniť na
problémy lesov a na nevyhnutnú potrebu ich ochrany a tiež priestor na organizovanie zážitkových a poznávacích aktivít pre žiakov priamo v lesoch.
Zasielame vám, tak ako vždy, leták Čo môžete urobiť pre lesy, ale na inšpiráciu vám môžu poslúžiť aj informácie z uplynulých ročníkov, predovšetkým letáky s vyhodnotením súťaže, ktoré nájdete na stránke:
www.aevis.org/?p=1970.
Popis jednotlivých lesoochranársky zameraných aktivít vašej školy nám pošlite v písomnej forme s fotodokumentáciou najneskôr do 12. mája 2014 (rozhoduje poštová pečiatka) na adresu: Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík 26. Neexistuje predpísaný formulár, je na vás, akú formu prezentácie zvolíte.
Nezabudnite však uviesť kontaktné údaje školy spolu s menom a telefónnym číslom (prípadne aj e-mailom)
zodpovedného pedagóga. Prosíme vás, neposielajte nám popis vašej činnosti elektronickou formou ani elektronické prezentácie. Svoju činnosť podporte fotodokumentáciou na CD alebo DVD nosiči, minimálne s dvoma
fotografiami z aktivít v kvalite pre tlač. Zaslaním fotografií zároveň vyjadríte súhlas s ich použitím v tlačených
či elektronických informačných materiáloch organizátora súťaže a partnerov, prípadne v médiách.
O víťazovi súťaže rozhodne trojčlenná porota zložená zo zástupcov LZ VLK, Nadácie Aevis a OZ TATRY.
Hodnotiť sa bude kreativita škôl i jednotlivých žiakov, prínos pre lesy a k zvyšovaniu vedomostnej úrovne žiakov.
Hlavnou cenou pre najlepšiu lesoochranársku školu bude koncert Zdenky Prednej, ktorý sa uskutoční v mieste sídla školy koncom školského roka 2013/2014. Ďalšie školy, ktoré porotu zaujmú, získajú knižné publikácie,
a ak to pre ne bude reálne, ich vybraní najaktívnejší žiaci sa tiež môžu koncertu zúčastniť. Každej škole, ktorá sa
do súťaže zapojí, zašleme spolu s výsledkami ako darček DVD s úspešným filmom o divočine s názvom Vlčie
hory (www.arollafilm.com), ktorého anglická verzia mala premiéru v októbri 2013 v španielskej Salamance
a svoju slovenskú premiéru mal film v novembri na festivale dobrodružných filmov HoryZonty v Trenčíne.
Ak máte nejaké otázky, kontaktujte Viliama Bartuša (e-mail: vilo@wolf.sk, mobil: 0911 779020).
Vopred vám úprimne ďakujeme za váš záujem a snahu, ktorá pomôže
poznaniu, že lesy sú jedinečné
že prispieť k po
a nenahraditeľné prírodné bohatstvo.
S úctou

Ing. Juraj Lukáč
náčelník LZ VLK
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082 13 Tulčík 26
tel./fax: 051 7789488
www.wolf.sk
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Tento leták bol vytlačený na 100 % recyklovanom papieri.
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Zapojte sa do súťaže o Lesoochranársku školu 2014 a vyhrajte koncert
Zdenky Prednej pre vašu školu koncom školského roka 2013/2014.

Viac informácií na www.wolf.sk.

Informácie a fotografie z minulých ročníkov nájdete na www.aevis.org/?p=1970.

