OLYMPIÁDA MLADÝCH CHOVATELŮ
Chováš doma nějaké zvíře? Baví tě se o něj starat a pozorovat ho? Napiš o něm práci, potkej
se se stejně nadšenými dětmi a vyhraj krásné ceny!
Olympiáda mladých chovatelů je soutěž pro děti a mládež do 18 let, kterou pořádá Český svaz
chovatelů (ČSCH). Je určena dětem ze základních a středních škol, DDM, základních organizací
Mladých chovatelů zvířat, Českého svazu chovatelů a členům chovatelských kroužků, stanic
mladých přírodovědců apod.

Soutěžit můžeš v těchto odbornostech zvířat:
Akvarijní ryby, drobní hlodavci, kočky, psi, terarijní zvířata, (fretky, činčily, nutrie, apod.), králíci,
drůbež, holubi, ovce a kozy, okrasné a exotické ptactvo.
Soutěžit můžeš i ve více odbornostech!

Co musíš udělat, aby ses zúčastnil/a oblastního kola? Napiš písemnou práci o svém zvířeti,
pošli ji do 10. června na email: v.jura@email.cz a přines vytištěnou na oblastní kolo.

Soutěžní kategorie:
I. kategorie = pro ročníky narození 2007 - 2015
II. kategorie = pro ročníky narození 2003 - 2006
O zařazení do jednotlivých kategorií rozhoduje rok narození (nikoliv měsíc).

Oblastní kolo:
− zajišťuje v Praze: Mladí chovatelé zvířat, z.s. a Základní organizace chovatelů koček Praha 8
www.kockypraha.cz nebo https://www.facebook.com/kockypraha8/
− proběhne online nebo v ještě upřesněném termínu v červnu v sídle ČSCH, Maškova 3, Praha 8
− hodnotí se:
a) písemná práce o svém zvířeti na zvolené téma na základě vlastního pozorování
b) odborný test znalostí dané chovatelské odbornosti
c) poznávání plemen zvířat v dané chovatelské odbornosti
d) pohovor o písemné práci
Účastníci soutěží i o nejlepšího mladého chovatele Prahy současným vyplněním všeobecného testu
(otázky z více než své soutěžní odbornosti)

Národní kolo:
- se bude konat 11. - 15. srpna 2021 v Olomouci
- za každou kategorii (mladší / starší) postupuje vždy 1 soutěžící z oblastního kola za každou
odbornost, navíc vítězové z celostátního kola z předchozího roku.

Pro více informací piš na v.jura@email.cz nebo se ptej u svého vyučujícího!

