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Zapoj se do City Nature Challenge 
v Českých Budějovicích!

Příroda je všude kolem nás, zaznamenávej vše živé! Zvládneš vyškrtat všechna políčka 
na hrací kartě?

Připrav si:

• hrací kartu

• tužku

• chytrý telefon nebo foťák

Stáhni si aplikaci iNaturalist a zaregistruj se, nezapomeň povolit GPS lokalizaci. 
Aplikace ti pomůže určit druhy rostlin, hub a živočichů, které najdeš.

Od 29. dubna do 2. května jdi ven na území Českých Budějovic a přilehlých obcí. Najdi 
cokoliv, co tady roste nebo žije. Zaměř se na volně žijící organismy. Inspiruj se v této hrací 
kartě a zaškrtávej políčka toho, co jsi pozoroval.

Vyfoť svůj úlovek přímo v aplikaci nebo na foťák.

Pokud jsi fotil přímo v aplikaci, ulož své pozorování. Fotky můžeš nahrát i na počítači přes 
web inaturalist.org. V aplikaci i na webu iNaturalist pak můžeš sledovat, jestli tvá pozorování 
potvrdí přírodovědci, a můžeš diskutovat o svých nálezech.

JAK NA TO?

FOTOSOUTĚŽ

POZN. Při svém pozorování se chovej ohleduplně, nenič přírodu. Užij si zábavu a měj se biologicky!

NAJDI

VYFOŤ

SDÍLEJ

• aplikaci iNaturalist

Povedla se ti skvělá fotka? Pošli nám ji na cnc@bc.cas.cz nejpozději do 8. 5. 2022. Nejlepší 
snímky představíme spolu s výsledky soutěže na závěrečné výstavě.


