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Interpretace přírodního dědictví formou vycházek – pravidla a povinnosti pro
realizátory
1) Vycházky budou realizovány ve zvláště chráněných územích s naučnými stezkami na území
Jihočeského kraje, kde Krasec provozuje environmentální poznávací hry v rámci projektu „Oživené
stezky“. (Tyto cíle jsou zároveň propagovány na portálu šetrné turistiky enviroskop.cz):
- naučná stezka Třísov - Dívčí Kámen – Holubov (PR Holubovské hadce, PR Dívčí kámen - CHKO
Blanský les, EVL Blanský les)
- naučná stezka Sudslavický okruh (NPR Opolenec)
- naučná stezka Vyšenské kopce (NPR Vyšenské kopce - CHKO Blanský les, EVL Blanský les)
- naučná stezka zdraví Třeboň – Hrádeček (CHKO Třeboňsko, Ptačí oblast Třeboňsko)
- naučná stezka Řežabinec a Řežabinecké tůně (NPR Řežabinec a Řežabinecké tůně, Ptačí oblast
Řežabinec)
- naučná stezka Terčino údolí (NPP Terčino údolí)
- naučná stezka Veselské pískovny (CHKO Třeboňsko, Ptačí oblast Třeboňsko)
- naučná stezka Po hrázích Vrbenských rybníků (PR Vrbenské rybníky, EVL Vrbenské rybníky,
Ptačí oblast Českobudějovické rybníky)
2) Vycházky budou realizovány pro širokou veřejnost.
3) Každou vycházku budou lektorovat minimálně dva odborní průvodci.
4) Každá vycházka bude zaměřena alespoň na dva dílčí obory zkoumání přírody, přičemž bude kladen
důraz na propojování poznatků s místními podmínkami a managementem lokality.
5) Lektoři využijí v rámci možností informační tabule naučných stezek tak, aby účastníci měli možnost
propojit informace na nich uvedené s pozorovatelnou skutečností.
6) Vycházka proběhne v období 4 – 10/2021.
7) Každé vycházky se zúčastní alespoň 15 účastníků.
8) Realizátor hry se zavazuje k propagaci vycházky a projektu Oživené stezky prostřednictvím jemu
dostupných způsobů (například webové stránky realizátorů aktivit, sociální sítě – Fb členských
organizací Krasce, zpravodaje a newslettery vydávané členskými organizacemi Krasce, e-mailové
adresáře členských organizací - rozesílání informací a pozvánek, tiskové zprávy, články v lokálním a
regionálním tisku, reportáže v regionálních televizích a rádiích, tištěné materiály (pozvánky na akce
na lokalitách).
9) Realizátor hry navrhne krátký dotazník zpětné vazby, ověřující naplnění cílů vycházky, a osloví
účastníky se žádostí o jeho elektronické vyplnění.
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10) Realizátor zajistí fotodokumentaci, ze které bude patrný počet účastníků, nebo předloží prezenční
listinu, zašle koordinátorovi projektu do 20 dnů od konání akce zprávu o jejím průběhu v elektronické
podobě. Zpráva bude obsahovat i došlé vyplněné dotazníky zpětné vazby od účastníků.
11) Realizátor bude Krasec informovat minimálně 14 dní předem o konání akce (zašle pozvánku na danou
akci), Krasec následně zajistí informování SFŽP (povinnost vyplývající z podepsané smlouvy).
12) Krajská síť environmentálních center Krasec zaplatí realizátorovi vycházky 14 000 Kč (částka je
konečná včetně DPH) po odsouhlasení dodaných podkladů dle bodu 8 těchto pravidel, na základě
vystavené faktury.

V Českých Budějovicích, dne 1. 2. 2021

Projekt „Oživené stezky“ je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí
ministra životního prostředí.
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