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STŘEDISKO PŘÍRODOVĚDCŮ 
Čkalovova 10/1881, 708 00  OSTRAVA – PORUBA 

tel., fax : 599 527 321 ,  e-mail : smpr@svc-korunka.cz 

vyhlašuje 

20.9. – 25.10.2021 
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE K SOUTĚŽI: 

 soutěž je určena pro celou MŠ a ŠD 

 plody sbírejte roztříděné na kaštany a žaludy 
          (zvlášť kaštany, zvlášť žaludy, pokud možno suché) 

 na kaštany a žaludy Vám budou dodány pytle - viz přihláška 

 zavázané pytle označte názvem MŠ a ŠD, kaštany x žaludy + jejich váha 

 budou odváženy jen takto označené pytle 

 odvoz většího množství plodů z MŠ a ŠD bude probíhat v dopoledních hodinách jeden 
den v týdnu (dle domluvy) 

         termín odvozu je nutné telefonicky domluvit na tel. č. 599 527 321 nebo e-mailem 
petra.kostalova@svc-korunka.cz  

 soutěž probíhá od 20.9.2021 do 25.10.2021  

 vyhodnocení proběhne v týdnu od 15.11. do 19.11.2021  
(budou se dohromady sčítat nasbírané kaštany a žaludy) 

 vítězná MŠ a ŠD (max. 25 dětí) se zúčastní terénní exkurze s výukovým programem  

  MŠ a ŠD umístěné na 2-3. místě budou pozvány  
na prohlídku chovatelských pracoven Střediska přírodovědců  

v Ostravě - Porubě                                                                                                                                  

 všechny zapojené MŠ a ŠD obdrží krmivo pro přikrmování ptáků v zimě  
 

Bližší informace podá za Středisko přírodovědců: 
  Ing. Petra Košťálová – 599 527 321, petra.kostalova@svc-korunka.cz 

 

Akce je finančně podpořena Statutárním městem Ostrava 
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Přihláška  

SOUTĚŽ VE SBĚRU KAŠTANŮ A ŽALUDŮ 

PRO MŠ A ŠD 2021 

 

MŠ: ........................................................................... 

 

Adresa: ..................................................................... 

 

Kontakt na zástupce MŠ: 

Jméno a příjmení:................................................ 

Tel.: ................................................ 

E-mail: ............................................ 

 

Před zahájením soutěže napište, kolik pytlů budete potřebovat 

dodat: Počet pytlů:  .................................... 

 

Pytle Vám budou dodány po obdržení přihlášky v nejbližším možném termínu a dále vždy dle potřeby po odvozu kaštanů a 

žaludů. 

Přihlášku zašlete do 24.9.2021 na adresu: 

petra.kostalova@svc-korunka.cz 

(Na pozdější přihlášky do soutěže nebude brán zřetel) 
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