Co můžete získat?
Soutěž Quarry Life Award je určena všem mladým lidem, ať jsou to studenti, absolventi nebo
výzkumníci (jednotlivci nebo skupiny), kteří chtějí podpořit biodiverzitu lomů a pískoven.
Uskutečněte své nápady a rozšiřte znalosti a povědomí o výjimečném ekosystému těžebních
lokalit. Nejlepší nápady získají v této mezinárodní vědecké a vzdělávací soutěži tyto ceny:
národní ceny 1 500 EUR, 3 000 EUR a 5 000 EUR;

Jak se zúčastnit
Jste student, absolvent nebo výzkumník.
Máte nápady na podporu biodiverzity těžebních lokalit, které si chcete ověřit.
Vyberte si lom v jedné z účastnických zemí (přes 20).
Připravte návrh projektu pro některou z vyhlášených kategorií.
Návrh projektu zaregistrujte do 1. března 2016 na webu www.quarrylifeaward.com.
Pokud bude váš projekt vybrán, práce v terénu se uskuteční od dubna do září 2016.
Vítěze soutěže vyhlásíme na podzim roku 2016.

mezinárodní ceny 10 000 EUR za nejlepší projekt v každé kategorii;
30 000 EUR za celkově nejlepší projekt;
a poděkuje vám jistě i sama příroda!

Další informace
Popis, požadavky, časový rozvrh a přihlášku do soutěže najdete na webu
www.quarrylifeaward.com.

Všechny projekty soutěží současně o národní i mezinárodní ceny. Jednotlivé projekty
vyhodnotí členové národní poroty a mezinárodní porota.
Třetí ročník soutěže Quarry Life Award
se uskuteční ve více než 20 zemích
po celém světě.

Připojte se ke komunitě QLA

Příroda zvítězí

Podpořte biodiverzitu
svým nápadem

Vyberte si lom a kategorii
Jste student základní nebo střední školy, student vysoké školy nebo mladý výzkumník? Nezáleží,
jestli se věnujete studiu biologie, zoologie, rekultivace, krajinné architektury nebo jednoduše
chcete zkoumat přírodu v prostředí kamenolomů. Tato soutěž je určena právě vám!

Jedinečné biotopy pro výzkum
Těžební lokality se vyznačují vysokou biodiverzitou, a to díky pestré mozaice biotopů, které
se zde nacházejí. Nyní jsou tyto lomové biotopy otevřeny pro výzkum. Soutěž Quarry Life
Award vám dává jedinečnou příležitost, jak zvýšit ekologickou a vzdělávací hodnotu těchto
těžebních lokalit.

Mezinárodní soutěž zaměřená
na zlepšení životního prostředí
Tato úspěšná soutěž, která je zaměřena na biodiverzitu, nyní zahajuje svůj třetí ročník. Dlouhodobým iniciátorem této soutěže je společnost HeidelbergCement, která je předním světovým
výrobcem cementu a kameniva. Společnost podporuje výjimečnou flóru a faunu ve více než
1 000 lomech a pískovnách po celém světě. Soutěž Quarry Life Award může společně se
všemi účastnickými projekty skutečně přinést změnu,
aby vyhrála hlavně příroda.

Registrace je jednoduchá. Vyberte si těžební lokalitu, která se soutěže účastní, a připravte
projekt zaměřený na některou z následujících kategorií:

Za hranicemi lomu NOVÉ!
	Váš projekt propojuje okolní biodiverzitu s lomem, který se účastní soutěže. Chcete studovat propojení biotopu, městské ekologie, ekologických staveb, infrastruktury s opatřeními
zaměřenými na biodiverzitu.

Výzkum stanovišť a druhů
Váš projekt rozšiřuje vědecké znalosti o druzích a biotopech v těžebních lokalitách.

Školní studentský projekt
	Chcete zapojit studenty do školního výzkumného projektu, který se týká jedné z výše
uvedených kategorií (zúčastnit se mohou jen studenti základních, středních a vysokých
škol před získáním titulu).

Péče o biodiverzitu
	Váš projekt podporuje biodiverzitu v průběhu těžby nebo po jejím ukončení. Používá
k tomu inovativní managementové metody.

V každé zemi bude vybráno pět nejlepších nápadů, které postoupí do realizační fáze v terénu. Hodnotí se inovativnost, proveditelnost, přidaná hodnota, zapojení zúčastněných stran
a přínos pro vzdělávání.

Vzdělávání a zvyšování povědomí
	Váš projekt je zaměřen na zvyšování povědomí o významu biodiverzity pro společnost
(např. vzdělávací akce a materiály, naučné stezky, spolupráce s místními komunitami,
školami, nestátními organizacemi atd.).

Nechte se inspirovat výjimečnými nápady a projekty z prvních dvou ročníků, které najdete
na webových stránkách www.quarrylifeaward.com/archive.
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