Pravidla mezinárodní soutěže pro učitele „Chráníme ptačí hnízda”

1. Soutěž je organizována BirdLife International.
2. Do soutěže se mohou zapojit učitelé a lektoři EVVO, kteří se se svými žáky zapojili do aktivit
Jaro ožívá.
3. Účastník musí realizovat výuku pro žáky MŠ nebo ZŠ na téma Jaro ožívá 2021: „Chráníme
ptačí hnízda" v jakékoli formě (distanční či prezenční, při venkovní výuce či ve třídě) Aktivit se
musí účastnit minimálně 10 žáků.
4. Přihlášení do soutěže:
Účastník soutěže musí předložit popis realizované activity partnerovi BirdLife International v
příslušné zemi. Aktivita by měla být jednoduše identifikovatelná jako aktivita Jaro ožívá.
Popis activity je potřeba doručit v elektronické formě jako pdf soubor, PowerPointová
prezentace nebo video. Musí vyjadřovat myšlenku výuky, prezentovat zahrnuté activity a
dosažené výsledky. Zahrnutí fotografií, práce žáků, scénáře hodin a dalších materiálů je vysoce
ceněno.
Národní partneři BirdLife International předají zaslané příspěvky mezinárodnímu koordinátorovi
Jaro ožívá (Spring Alive).
5. Počátek a uzávěrka soutěže: Příspěvky musí být doručeny mezi 1. březnem 2021 a 21.
červnem 2021.
6. Každý účastník může poslat pouze 1 příspěvek.
7. Účastník je požadován poskytnout následující údaje: celé jméno účastníka, e-mail a telefonní
číslo, jméno školy nebo zařízení, pro které pracuje a korespondenční adresu.
8. Zapojením do soutěže dává účastník souhlas s použitím osobních dat BirdLife International.
9. Ze soutěže jsou vyloučeni: zaměstnanci organizací, které koordinují Jaro ožívá a rodiny těchto
zaměstnanců.
10. Porota:
-

bude tvořena následujícími porotci:


Karolina Kalinowska – International Spring Alive Manager



Shane Sparg – Conservation Partnership Manager, Stichting BirdLife Europe



Vybraný zástupce společnosti HeidelbergCement.

Rozhodnutí poroty je konečné a není proti němu odvolání. Organizátor si vyhrazuje právo změn v
zastoupení poroty, pokud to bude nezbytné.
11. Ceny:
1. místo:
2. místo:
3. místo:
4. místo:

mikroskop
dalekohled
atlas ptáků (v AJ)
atlas ptáků (v AJ)

Organizátoři si vyhrazují právo v případě nečekaných okolností nahradit výše uvedené ceny
cenami srovnatelné cenové kategorie a hodnoty.
12. Výsledky
13. Výsledky soutěže budou zveřejněny na www.springalive.net do 31. července 2021. Výherci
budou zároveň o výhře informováni příslušným partnerem BirdLife International
prostřednictvím e-mailu.
14. Autorská práva:
Účastí v soutěži dává účastník souhlas, že BirdLife International a jeho národní partneři mohou
jeho výtvarné dílo publikovat v jakékoli formě a používat k propagaci ochrany přírody.

