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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
 
 
Posláním této soutěže je rozšíření vědomostí dětí a mládeže o energetice a ekologii, osvojení si zásad zodpovědného 
chování k životnímu prostředí, zvýšení bezpečnosti dětí a v neposlední řadě oživení náplně volného času dětí, mládeže i 
jejich rodičů. 

 
České Bud ějovice 18. zá ří 2012 

Tisková zpráva MEA č. 1 

5. ročník sout ěže Malá energetická akademie  
2012 – 2013 začíná 6. října 2012 

 
Pořadatel sout ěže společnost E.ON Česká republika, s.r.o.  připravila pro děti a mládež již 5. ročník 
soutěže Malá energetická akademie, který začíná 6. října 2012. 
 
Soutěž je určena pro děti a mládež Jiho českého kraje, Kraje Vyso čina, Jihomoravského a Zlínského 
kraje.  
 
Organizátorem sout ěže v Jihočeském kraji je RADAMBUK -  Rada dětí a mládeže 
Jiho českého kraje.  
 
Pravidla sout ěže  
Soutěžící jsou rozděleni do čtyř kategorií:  

• Jednotlivec,  
• Malá skupina  - od tří do devíti osob (parta, družina, rodina …), 
• Třídní kolektiv  - deset až třicet osob, 
• Velká skupina  - deset až třicet osob (oddíl, klub – organizace dětí a 

mládeže). 
 
Věk soutěžících je maximálně 17 let. V soutěžních skupinách smí být též dospělé 
osoby, vždy však musí být dodrženo pravidlo, že minimálně 80% je mladších 18 let. 
Výjimkou je rodina – kde může být „dospěláků“ polovina. Soutěžící musí být před 
zahájením soutěže registrováni.  
 
Registrace se provádí na webových stránkách www.energeticka-akademie.cz. 
 
Malá energetická akademie má 5 stup ňů. V každém stupni plní soutěžící zadaný 
úkol. 
 
Vyhodnocení sout ěže  
Jednotlivé stupně akademie budou vyhodnocovány komisí administrátorů. Vítězové v 
každém stupni budou odměněni zajímavými cenami. Hlavní cenu získají soutěžící, kteří se zúčastní všech 
pěti stupňů a získají nejvíce bodů. 
Předání hlavních cen  proběhne v květnu 2013 na akci Bambiriáda 2013 . Vítězové budou před vyhlášením 
kontaktováni organizátory a bude s nimi konzultován výběr věcné ceny. 
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Výhry 
Jednotlivec , který získá po absolvování pěti stupňů akademie nejvíc bodů, vyhraje věcnou cenu v hodnotě 
6.000,- Kč, jednotlivec s druhým největším počtem bodů vyhraje věcnou cenu v hodnotě 4.000,- Kč, 
jednotlivec s třetím největším počtem bodů vyhraje věcnou cenu v hodnotě 2.000,- Kč.  

Malá skupina a T řídní kolektiv , který získá po absolvování pěti stupňů akademie nejvíc bodů, vyhraje 
věcnou cenu v hodnotě 13.000,- Kč, malá skupina a třídní kolektiv s druhým největším počtem bodů vyhraje 
věcnou cenu v hodnotě 8.000,- Kč, malá skupina a třídní kolektiv s třetím největším počtem bodů vyhraje 
věcnou cenu v hodnotě 4.000,- Kč. 

Velká skupina , která získá po absolvování pěti stupňů akademie nejvíc bodů, vyhraje věcnou cenu v 
hodnotě 25.000,- Kč, velká skupina s druhým největším počtem bodů vyhraje věcnou cenu v hodnotě 
15.000,- Kč, velká skupina s třetím největším počtem bodů vyhraje věcnou cenu v hodnotě 10.000,- Kč.  

Úkoly pro sout ěžící v Jiho českém kraji 
1. Hybridní automobily 
2. Rozdíl mezi baterií a akumulátorem  
3. Třídění odpadu  
4. Spot řeba elektrické energie v domácnosti  
5. Nerostné zdroje .  

Soutěžící budou mít za úkol zjistit co nejvíce informací o hybridních automobilech, hybridních a 
alternativních pohonech, o nerostných zdrojích, jaký je rozdíl mezi baterií a akumulátorem, jak se má 
správně třídit odpad a budou sledovat spotřebu elektřiny v domácnosti. 
 
Zahájení sout ěže  

Soutěž bude zahájena 6. října 2012 na akci v H řišti BezBot . Dalších 5 
akcí na soutěžící v průběhu školního roku čeká. Více na 
http://www.energeticka-akademie.cz/Aktuality.html. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tak neváhejte a začněte soutěžit na www.energeticka-akademie.cz. 
 
Další informace naleznete také na www.radambuk.cz. 
 

 
Organizátor:         Sponzor akce 
RADAMBUK  
Rada dětí a mládeže Jiho českého kraje 
Sídlo: Lannova 63, Č. Budějovice 
Kontaktní adresa: Husova 45, Č.B. 
Tel. 775 644 101, www.radambuk.cz 
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Fotografie z p ředání cen vít ězům 4. ročníku Malé energetické akademie 2011 - 2012 
na akci Bambiriáda 2012 

 

 
 
 


