
Wspaniała przygoda, 
obcowanie z przyrodą 
i stworzenie własnego 

mini sadu ze starymi 
odmianami śliw.

Tradycyjny sad jest ogólnopolskim konkursem grantowym, 
mającym na celu szerzenie wiedzy na temat starych odmian 
drzew owocowych, które charakteryzuje wyjątkowy smak 
owoców i naturalna odporność na mróz, choroby oraz szkodniki. 
Zadaniem uczniów będzie założenie na przyszkolnych terenach 
mini sadów owocowych składających się z tych właśnie drzew. 
W ostatnich 50-ciu latach wyginęło 80% zasobów starych drzew 
owocowych. Udział w projekcie to niezwykła szansa na pomoc 
w ratowaniu drzew tradycyjnych odmian przed wyginięciem 
oraz zwiększenie różnorodności biologicznej w naszym otocze-
niu.

W tegorocznej edycji zapraszamy szkoły do zakładania mini sadów składających się ze 
starych odmian śliw. Mini sad, składający się z co najmniej 5 drzewek tradycyjnych 
odmian śliw, można założyć na terenie szkoły lub w innym ogólnodostępnym terenie – np. 
na działce należącej do gminy, na terenie parafii itp.

konkurs skierowany jest do szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych;
każda kategoria wiekowa jest oddzielnie oceniana 
i nagradzana;
zespół konkursowy składa się z grupy maksymalnie 
10 uczniów z jednej szkoły i jednego opiekuna 
(nauczyciela);
jedną szkołę może reprezentować jeden zespół 
(mogą to być uczniowie z różnych klas);
opiekun zgłasza zespół do konkursu poprzez wypeł-
nienie formularza rejestracyjnego na stronie projektu: 
www.tradycyjnysad.pl;
zespół konkursowy przystępując do Konkursu bierze 
udział w dwóch etapach głównych: „Rozmawiamy 
o sadzie” oraz  "Zakładamy sad" oraz może dodatko-
wo wziąć udział w Etapie dodatkowym - nieobo-
wiązkowym, jakim jest tworzenie "Pomologicznej 
Mapy Polski";
zespoły sprawozdają się z realizacji zadań konkurso-
wych w formie raportów przesyłanych z Panelu 
Opiekuna;
każdy etap Konkursu jest oddzielnie oceniany 
i nagradzany;
czas trwania konkursu od lutego do listopada 2020 r.

150 szkół, 
które najlepiej zrealizują zadania konkur-
sowe w pierwszym etapie projektu 
uzyska grant o max. wartości 200 zł na 
założenie mini sadu na sadzonki drzew 
i narzędzia). 

Dla najlepszych uczestników – uczniów 
i nauczycieli – przewidziano dodatkowe 
nagrody rzeczowe.

30 000 zł

10 000 zł

Więcej informacji:
Marta Wilczak-Klimaszewska

www.tradycyjnysad.pl
tradycyjnysad@fundacjabos.pl

REJESTRACJA 
16 LUTEGO 2020 r.

ZESPOŁÓW 
TRWA DO

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
              WWW.TRADYCYJNYSAD.PLznajduje się 
na stronie:


