		

PŘIHLASTE SE NA

www.ypef.cz

CHCETE
VĚDĚT O LESE
A LESNICTVÍ VÍC?

Přihlaste se do 9. ročníku mezinárodní soutěže
Mladí lidé v evropských lesích:

Young People in European Forests

Soutěž tříčlenných týmů.
		
Soutěžní kategorie: mladší (6. - 9. třída, ZŠ)
					
starší (1. - 3. ročník, SŠ)
Vědomostní test, praktické dovednosti spojené se znalostí lesa.
Soutěž vrcholí mezinárodním kolem pořádaným
v letošním roce v České republice.

Sledujte nás
na Facebooku!
@ypefcr

Soutěž YPEF je zařazena do věstníku MŠMT ve skupině soutěží doporučených školám k účasti.

CO JE TO YPEF?
... znalostní soutěž určena žákům a studentům všech základních a středních škol. Jedná se
o mezinárodní soutěž, do které jsou aktivně zapojeny lesnické instituce z 12 zemí Evropy.

Cílem je zlepšit povědomí zejména mládeže, ale i celé společnosti, o významu lesů a zdůraznit
význam lesnictví v současné době.

JAK SOUTĚŽ PROBÍHÁ?
Rozvrh pro školní rok 2018/2019:
1. Místní kola – budou probíhat u vybraných lesnických subjektů
(LČR, s.p.; VLS, s.p. apod.).
Termín: leden/březen 2019

2. Regionální kola - vítězná družstva z každé kategorie z místních kol se utkají

v regionálním kole, kterých bude celkem šest (Brno, Hranice, Písek, Trutnov, Žlutice, Praha).
Termín: březen/duben 2019

3. Národní kolo - vítězná družstva z každé kategorie z regionálních kol se spolu utkají

v národním kole, které proběhne v Kostelci nad Černými lesy v prostorách
Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze (FLD ČZU v Praze).
Termín: červen 2019

4. Mezinárodní kolo - absolutní vítězné družstvo národního kola bude vysláno

na mezinárodní kolo pořádané v letošním roce v České republice (Olšina).
Termín: 23. - 27. září 2019

Průběh všech kol je obdobný.

Soutěžící družstva po písemném testu ověří povědomí o rostlinách, živočiších vyskytujících se
v lese a v jeho blízkosti a dalších praktických dovedností.
V národním a mezinárodním kole je využit anglický jazyk.
Pro soutěžící i s doprovodem je v regionálních kolech připraveno zdarma občerstvení, u národního kola i ubytování.
Vítězné družstvo národního kola má i s doprovodem hrazenou účast na mezinárodním kole.

YPEF
soutěž pro všechny
zvídavé školáky
a studenty

Více informací na www.ypef.cz
a www.ypef.eu.

