
Přihláška do pražského krajského kola Zlatého listu
51. ročníku soutěže Zlatý list 2022/2023

51. ročník proběhne pod záštitou Ministerstva životního prostředí

Místo konání: Botanická zahrada Praha, Nádvorní 134, Praha 7 – Troja (www.botanicka.cz)
Termín konání: 6. – 7. května 2023 (6. 5. – kategorie mladší a nejmladší, 7. 5. – kategorie starší)

Kolektiv
název kolektivu

zřizovatel (škola,
organizace, ...)

adresa zřizovatele

kategorie NEJMLADŠÍ (N) MLADŠÍ (M) STARŠÍ (S)

V případě nenaplnění kapacity kola přihlašujeme i 2. družstvo v kategorii:_______________________ 
Jména soutěžících, jejich rok narození a název školy, kterou navštěvují, vyplníte až při registraci u startu.

Vedoucí a doprovod

Osoba, která kolektiv přihlašuje
(vedoucí kolektivu)

Doprovodná (kontaktní osoba)
není-li shodná s vedoucím kolektivu, popř. další

osoba při účasti více družstev
jméno
telefon
e-mail

Vedoucí kolektivu/doprovodná osoba je zodpovědná za členy soutěžního družstva v době, kdy nejsou na 
soutěžní stezce nebo se neúčastní pořadatelem přímo organizovaného doprovodného programu. 
V případě kategorie NEJMLADŠÍ s družstvem absolvuje i celou stezku a je za družstvo odpovědná po celou 
dobu soutěže.

Fotografie pořízené během soutěže slouží k propagaci soutěže SMOP ČSOP, podpisem přihlášky 
souhlasíte s jejich použitím.

Účastnický poplatek za jednoho soutěžícího 80 Kč (kat. M, S) nebo 60 Kč (kat. N) bude vybírán při 
registraci u startu.

Potvrzujeme, že jsme se seznámili s aktuálními propozicemi soutěže 

podpis vedoucího kolektivu

Podepsaný originál přihlášky zašlete  nejpozději do 21. 4. 2023  na adresu: Sdružení mladých ochránců
přírody ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4.  Do uvedeného data je možné zaslat  naskenovanou kopii
vyplněné  a podepsané  přihlášky  e-mailem  na  adresu:  tereza.radsetoulalova@csop.cz,  a  podepsaný
originál předat až při prezenci, před zahájením soutěže.

Pro  bližší  informace  nás  neváhejte  kontaktovat  telefonicky  na  číslech:  732 882  106,  775  724 545,  nebo  e-mailem  na  adrese
smop@csop.cz. Podrobné informace o soutěži naleznete na stránkách praha.zlatylist.cz  .   
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