
Společnost Posázaví o.p.s. vyhlašuje soutěž „Čistá řeka Sázava“
Motto: Nestačí, že víš ty sám, vědět by mohli i ostatní – poradíš jim, jak na to?

Řeka Sázava dala jméno kraji, v němž žijeme. Co o ní ale víme a co bychom vědět měli? Zkuste o
tom  popřemýšlet.  Nebaví  Vás  poslouchat  přednášky  vyučujících,  biflovat  se  z učebnic,  hledat
v knihách nebo na internetu…. Pojďte to s námi společně změnit! Pomozte nám vytvořit praktický
vzdělávací materiál, který by zábavnou, ale přitom účinnou formou přiblížil každému, kdo o to
stojí, řeku Sázavu se všemi jejími krásami, přírodními zákonitostmi i problémy. 

Hledáme šikovné nápady, které by se následně daly využít při výuce a osvětě ve školách, školkách,
mateřských centrech, domech dětí, přírodovědných kroužcích, úřadech, ale i v rodinách… Iniciativě
se  meze  nekladou  –  dáváte  přednost  tištěnému  slovu,  obrazu,  zvukovému  nebo  filmovému
záznamu? Sem s nimi!  Založte  tým a  společně  vytvořte  „něco“,  co by originálním způsobem
přiblížilo  malým  i  velkým  obyvatelům  a  návštěvníkům  Posázaví  jednu  z nejromantičtějších
českých řek.  

Malá nápověda: Pokud máte chuť se do soutěže zapojit,  nejprve se zamyslete, co jste schopni
vytvořit a pro jakou věkovou skupinu. Zda si troufnete na vzdělávací hru či knížku pro nejmenší, na
studijní pomůcku pro pedagogy, návod na využití vodních zdrojů nebo třídění odpadů…

A co za to? Odměna dle vlastního výběru (workshop, výlet či jiný zážitek) v hodnotě 6 000 korun,
které do soutěže věnoval majitel firmy Bisport s.r.o Jaromír Biolek. Tato částka byla vybrána za
půjčení  lodí  při  letošním otevírání  řeky  Sázavy  v  Týnci  nad  Sázavou.  Drobnými cenami  budou
odměněny všechny soutěžní týmy.

PRAVIDLA SOUTĚŽE
Soutěže se mohou zúčastnit mateřské a základní školy, mateřská centra, domy dětí a mládeže a

další skupiny dětí ve věku do 18 let. Soutěžní tým by měl mít do 25 členů (nebo maximálně 1 třída)
a musí mít alespoň 1 plnoletého garanta (vyučujícího, rodiče…)

Vyhlášení soutěže: 1. září 2015
Registrace soutěžních týmů: do 15. října 2015
Termín odevzdání prací: do 29. února 2016
Vyhlášení výsledků: do 8. dubna 2016

Porota bude složena ze zástupců společnosti Posázaví o.p.s., Bisport s.r.o., pedagogů a studentů.

Podrobnosti o soutěži podá:
Denisa Cibulková
manažerka projektu Čistá řeka Sázava
tel.: 608 702 061, e-mail: cibulkova@posazavi.com
www.cistarekasazava.cz
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