LESOOCHRANÁRSKA ŠKOLA 2009
VYHRAJTE PRE ŠKOLU KONCERT
PETRA CMORÍKA
Vážení pedagógovia, milí žiaci,
v tomto roku sa máte možnosť zapojiť už do 7. ročníka
súťaže o najlepšiu Lesoochranársku školu.
Jej hlavným cieľom je, aby žiaci základných a stredných
škôl na Slovensku nielen vo zvýšenej miere získavali vedomosti o našich lesoch, o chránených a vzácnych územiach
vo svojom bezprostrednom okolí i na celom Slovensku, ale
aby si predovšetkým všímali, čo tieto lesy ohrozuje a svojou
činnosťou sa aktívne zapájali do ich ochrany alebo k ich
ochrane významne prispievali.
Aké konkrétne aktivity si vyberiete, to ponecháme na
Vás, ale pre tých, ktorí sa chcú inšpirovať, je k dispozícii leták Čo môžete urobiť pre lesy.
Súťaž trvá od jej vyhlásenia v marci do polovice mája.
Posledný termín na odoslanie popisu aktivít škôl, ktoré sa
chcú zapojiť do súťaže, je 20. máj 2009. Svoj popis lesoochranársky zameranej činnosti pošlite v písomnej forme spolu
s jej fotodokumentáciou na adresu Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík 27. Nezabudnite uviesť presnú
adresu školy, meno kontaktnej osoby, číslo telefónu
a prípadne email.
O výhercovi rozhodne porota zložená zo zástupcov
VLKa, Nadácie Zelená nádej a štátneho podniku LESY
SR. Bude hodnotiť prínos aktivít k ochrane lesov, k zvyšovaniu vedomostnej úrovne študentov a prihliadne aj na celoročnú činnosť škôl v tejto oblasti. Výsledky súťaže Vám
oznámime do 12. júna 2009.
Odmenou pre víťaza bude živý koncert populárneho
speváka Petra Cmoríka na pôde školy koncom júna 2009.
Ďalším školám, ktoré svojou činnosťou porotu upútajú, zašleme sadu ekologicky zameraných publikácií.
V prípade Vašich otázok sa obráťte na Máriu Hudákovú na 0911-779060 alebo na maria@wolf.sk.
Tešíme sa na Vaše prihlášky a za pomoc našim lesom
Vám ďakujeme.
S úctou,

Ing. Mária Hudáková

Aktivita je súčasťou projektu LZ VLK spolufinancovaného z Finančného
mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho
finančného mechanizmu a štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky.

ZÚČASTNITE SA A ZAŠLITE NÁM
Stručný popis aktivít študentov a ich zdokumentovanie (fotografie a iné inšpiratívne prílohy) zašlite najneskôr do 20. mája
2009 (rozhodujúca je poštová pečiatka) na adresu LZ VLK.
Popis aktivít a kontaktné údaje, včítane telefónneho čísla, prípadne emailovej adresy, nám pošlite v písomnej forme, prílohy
a fotografie môžu byť aj na CD či DVD nosiči.
ZÚČASTNITE SA A ZÍSKAJTE
hlavnú cenu, v podobe živého koncertu populárneho speváka
Petra Cmoríka. Súčasťou koncertu bude autogramiáda.
KONTAKT
LZ VLK
082 13 Tulčík 27
051-7789488, www.wolf.sk

Nadácia Zelená nádej
082 13 Tulčík 27
051-7789138, www.gpf.sk

