
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. Zwieńczeniem udziału w projekcie jest założenie na przyszkolnym tere-
nie minisadu składającego się z co najmniej 5 drzewek tradycyjnych odmian wiśni.

ZASADY UDZIAŁU
Projekt skierowany jest do wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych; 

Cały projekt realizowany jest za pomocą platformy 
internetowej tradycyjnysad.pl, gdzie zamieszczone 
zostały wszelkie informacje dotyczące organizacji 
konkursu: opis zadań do wykonania, regulamin, termi-
narz, formularze raportów, szeroka baza wiedzy wspie-
rającej realizacje zadań konkursowych, a także obszer-
ny poradnik z zakresu podstawowej wiedzy sadowni-
czej „Od laika do ekosadownika”.

Więcej informacji: tradycyjnysad.pl
Kontakt: tradycyjnysad@fundacjabos.pl
Koordynator projektu: Marta Wilczak-Klimaszewska
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szkół, które najlepiej zrealizują zadania 
konkursowe w pierwszym etapie projektu, uzyskają 
grant o maks. wartości

zł na założenie 
minisadu (zakup drzewek 
i narzędzi potrzebnych do pracy).

Jedną szkołę może reprezentować jeden zespół składający się z maks. 10 uczniów 
(mogą to być uczniowie z różnych klas) i jednego nauczyciela pełniącego funkcje 
opiekuna;
Szkołę do projektu zgłasza nauczyciel, który będzie opiekunem grupy uczniów realizują-
cych zadania konkursowe w projekcie;
Opiekun zgłasza zespół do konkursu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na 
stronie projektu: tradycyjnysad.pl;
Zespoły rywalizują w dwóch, ocenianych oddzielnie, kategoriach wiekowych: 
do VI klasy i powyżej VI klasy;
Projekt składa się z dwóch etapów: „Rozmawiamy o sadzie” i „Zakładamy sad”;

Zespoły sprawozdają się z realizacji zadań konkursowych w formie raportów;
Czas trwania projektu: luty – wrzesień 2022 r.

Każdy etap projektu jest oddzielnie oceniany i nagradzany;

PULA NA GRANTY

30 000 zł

Dla uczniów i nauczycieli 
z najlepszych zespołów 
przewidziano 
nagrody rzeczowe.

10 000 zł

PULA NA NAGRODY

Aby zapisać szkołę do konkursu wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie 
tradycyjnysad.pl

NA RAPORTY CZEKAMY DO 14 marca 2022 r. 

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

PATRONI HONOROWI:


