
                                                                                
 
                                                                                                                
                                            
 
 
 

         

Cena za přínos k rozvoji environmentálního vzdělávání, výchovy 

a osvěty v Královéhradeckém kraji 

 

 

Cenu za dlouhodobý přínos nebo mimořádný počin v oblasti environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty na území Královéhradeckého kraje může získat:  

1. jednotlivec (např. pedagog, ředitel školy, pracovník neziskové organizace, lektor, 

komunální politik, pracovník veřejné správy, podnikatel apod.), který: 

a) dlouhodobě působí v oblasti EVVO a významně se zasloužil o rozvoj EVVO 

na regionální či místní úrovni, ve své organizaci či škole, 

b) v daném roce realizoval na území Královéhradeckého kraje zajímavý projekt, kampaň 

či program pro veřejnost v oblasti EVVO nebo ochrany přírody, který měl výrazný 

dopad na život obce či regionu,  

2. organizace či instituce (např. škola, školské zařízení, nestátní nezisková organizace, 

vzdělávací instituce apod.), která dlouhodobě a systematicky působí v oblasti EVVO 

a pravidelně realizuje projekty a aktivity s environmentální tematikou.   

 

  

Návrh na nominaci může podat kterákoliv fyzická či právnická osoba zasláním vyplněného 

formuláře elektronicky na adresu: silvie.vackova@ekologickavychova.cz nebo písemně 

na adresu: Středisko ekologické výchovy SEVER Hradec Králové, o.p.s., Pražská třída 1/46, 

Kukleny, 500 04 Hradec Králové) nejpozději do 31. srpna daného roku.  

 

O oceněných bude rozhodovat poradní sbor EVVO Královéhradeckého kraje na základě 

zaslaných nominací. Ceny budou v každém kalendářním roce předány na krajské konferenci 

EVVO KAPRADÍ (datum a místo konání konference bude vždy včas upřesněno). 

 

Cena může být udělena jednotlivci, organizaci či instituci opakovaně, nejdříve ale po pěti 

letech od předešlého ocenění. 
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Nominace na udělení ceny za přínos k rozvoji EVVO  

v Královéhradeckém kraji za rok ……………. 

Jméno, příjmení, titul a profese 

nominované osoby  
 

Pracoviště, působiště, škola, kde 

nominovaná osoba působí  
 

Adresa pracoviště, působiště, školy, 

e-mail, telefon 
 

Zdůvodnění nominace, konkrétní 

přínos pro rozvoj EVVO 

v Královéhradeckém kraji 

 

(lze uvést samostatně do přílohy) 

 

Kontakt na nominovanou osobu  

(e-mail, telefon)  
 

Jméno, příjmení, titul navrhovatele  

Kontakt na navrhovatele (e-mail, 

telefon) 
 

Datum odeslání návrhu  

 

 

 



                                                                                
 
                                                                                                                
                                            
 
 
 

Nominace na udělení ceny za přínos k rozvoji EVVO  

v Královéhradeckém kraji za rok ……………. 

Název nominované organizace či 

instituce 
 

Adresa nominované organizace či 

instituce 
 

E-mail nominované organizace či 

instituce 
 

Telefon nominované organizace či 

instituce 
 

Zdůvodnění nominace, konkrétní 

přínos pro rozvoj EVVO 

v Královéhradeckém kraji 

 

(lze uvést samostatně do přílohy) 

 

Jméno, příjmení, titul navrhovatele  

Kontakt na navrhovatele (e-mail, 

telefon) 
 

Datum odeslání návrhu  

 

 

 


