
 

 

 

 

 

Ekologická olympiáda 

Krajské kolo pro Královéhradecký kraj  

Propozice k 23. ročníku soutěže 

(školní rok 2017/2018) 

 

Vyhlašovatel: celostátním pořadatelem a koordinátorem Ekologické olympiády je Český svaz ochránců 

přírody (ČSOP) prostřednictvím svého článku Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP (SMOP ČSOP), 

soutěž spoluvyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako soutěž typu B 

Webové stránky soutěže: www.ekolympiada.cz (zde naleznete podrobné informace o soutěži, 

celostátní propozice soutěže apod.) 

Pořadatel: ZO ČSOP ORLICE, IČO: 00114405, Lhotecká 179, 500 09 Hradec Králové, krajský koordinátor: 

Adam Záruba, předseda ZO ČSOP ORLICE; spolupořadatel: Královéhradecký kraj  

Téma 23. ročníku EO: Zeleň rostoucí mimo les 

Termín konání: 18.–19. října 2017 

Místo konání: Ekocentrum Orlice, Krňovice 33, 503 46 Třebechovice pod Orebem (areál Podorlického 

skanzenu v Krňovicích) 

Prezence: 18. října 2017 v 10:00–10:30 hod. 

Zahájení soutěže: 18. října 2017 v 10:30 hod. 

Zakončení soutěže: 19. října 2017 cca mezi 15. a 16. hod. 

Přihlášky: Vyplněné přihlášky zašlete prosím nejpozději do 15. září 2017 e-mailem na adresu: 

tchrobakova@kr-kralovehradecky.cz.  

Originál přihlášky potvrzený vysílající organizací (školou) je nutné odevzdat při prezenci!  

Přihlášky došlé po 15. září 2017 mohou být akceptovány pouze v případě volného místa. 

Účast na soutěži a věková kategorie účastníků: Tříčlenná družstva studentů středních škol (popř. 

dalších vysílajících organizací). Soutěžící nesmí ve školním roce daného ročníku soutěže překročit 

věkovou hranici 20 let (včetně). Účast týmů složených z mladších účastníků ne-středoškoláků (např. 

zájemců z víceletých gymnázií) je možná pouze v případě volného místa.  

Startovné: 250 Kč za osobu, splatné v hotovosti u prezence. Poplatek hradí i pedagogický dozor. 

Doprava: Jízdné za dopravu na soutěž a ze soutěže nebude hrazeno – může ho hradit vysílající 

organizace.  

http://www.ekolympiada.cz/
mailto:tchrobakova@kr-kralovehradecky.cz


Pořadatel zajišťuje: 

 ubytování mimohradeckých účastníků,  

 stravování (18. října – oběd, večeře; 19. října – oběd), 

 přepravu účastníků společným autobusem z Krňovic do Hradce Králové, kde bude také zajištěno 

ubytování (večer 18. října po skončení programu), a zpět (ráno 19. října). 

Pojištění účastníků akce je v rámci pojištění vysílající organizace. 

Podmínky účasti: 

Zaslání závazné přihlášky do 15. září 2017 

Úhrada startovného za soutěžící a doprovod při prezenci 

Podrobnější informace a postupový klíč: 

Za školu (organizaci) je možné přihlásit 1 družstvo.  

Pokud nejsou všichni členové družstva plnoletí, je nutná přítomnost pedagogického dozoru, který za 

ně ručí v mimosoutěžní době. Případně může vysílající organizace určit jako zodpovědnou osobu 

některého z plnoletých studentů.  

Celkový počet soutěžních týmů v krajském kole Ekologické olympiády pro Královéhradecký kraj je 

z kapacitních důvodů omezen počtem 15 družstev. O účasti v krajském kole bude rozhodovat pořadí 

doručených přihlášek.  

Do národního kola soutěže postupuje vítězné družstvo ve složení, v jakém se účastnilo krajského kola 

(možná je výměna max. jednoho člena týmu). Nemůže-li se vítězný tým národního kola účastnit, má 

na účast nárok další tým v pořadí KK. V případě, že v krajském kole zvítězí tým subjektu, jehož tým se 

v loňském ročníku umístil v národním kole na prvním, druhém nebo třetím místě, postupuje do 

národního kola i tým subjektu, který se umístil v aktuálním krajském kole na druhém místě. 

Podrobné pokyny, program a doporučená literatura budou zaslány přihlášeným družstvům nejpozději 

22. září 2017. 

Další informace: 

www.ekolympiada.cz  

Adam Záruba, tel.: 604 751 265, e-mail: adam.zaruba@krnovice.cz, web: www.krnovice.cz  

Tereza Chrobáková, tel.: 495 817 527, 601 376 691, e-mail: tchrobakova@kr-kralovehradecky.cz 
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