SOUTĚŽ

Vyrob si svoji vlastní müsli tyčinku!

Soutěž proběhne od září 2014 do ledna 2015.

• Jsi žákem 8. třídy základní školy z Olomouckého
kraje?
• Dokážeš sestavit tříčlenný tým spolužáků z Tvé
školy?
• Láká Tě si vyrobit vlastní müsli tyčinku?
• Přihlas se do soutěže Fit s müsli a ukaž svého
týmového a podnikatelského ducha!
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PRAVIDLA SOUTĚŽE FIT S MÜSLI
Jak se zaregistrujete?
• Žáci 8. tříd základních škol Olomouckého kraje vytvoří tříčlenný tým. Počet týmů na jednu školu není omezen.
• Soutěžní tým se zaregistruje na webových stránkách soutěže Fit s müsli www.fitSmusli.cz, kde vyplní
registrační formulář.

Soutěžní kola
1. Vstupní test – znalostní kvíz, který čítá 50 otázek zaměřených na zemědělství, potravinářství a také
müsli tyčinky.
2. Průzkum – tým žáků provede průzkum týkající se müsli tyčinek, které poskytne firma ÚSOVSKO FOOD a.s.
V této části se kreativitě meze nekladou.
3. Návrh složení a obalu müsli tyčinky a tvorba obchodního modelu – tým navrhne obal tyčinky, její složení
na základě provedeného průzkumu a obchodní model.

Finále
• Prezentace výsledků prvních pěti nejúspěšnějších soutěžních týmů před porotou.
• Návštěva výroby müsli tyčinek ve firmě ÚSOVSKO FOOD a.s.

Více o pravidlech a průběhu soutěže na www.fitSmusli.cz
Kontaktujte nás:
OK4Inovace
Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc
Tel.: +420 587 432 017
E-mail: info@ok4inovace.cz
www.ok4inovace.cz
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INFORMACE O ORGANIZÁTORECH A PARTNERECH SOUTĚŽE
OK4Inovace

je zájmovým sdružením právnických osob založeným v roce 2011 za účelem realizace Regionální inovační strategie Olomouckého kraje (RIS)
a podpory vzniku, rozvoje a komerčního uplatnění inovací vytvářených ve firmách i výzkumných institucích. Sdružení je zapojeno také do
dalších aktivit na podporu hospodářského rozvoje olomouckého regionu, zejména v oblasti vzdělávání, lidských zdrojů a marketingu. Členy
sdružení jsou Olomoucký kraj, Statutární město Olomouc, Statutární město Přerov, Univerzita Palackého v Olomouci, Vysoká škola logistiky,
Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje, Agrární komora Olomouckého kraje, Nadační ústav regionální spolupráce a klastr MedChemBio.

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

poskytuje vysokoškolské vzdělání budoucím učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům pro různé druhy škol mateřských, základních
a středních, školských i mimoškolských výchovných a vzdělávacích zařízení. Zaměřuje se rovněž na přípravu pracovníků z oblasti státní
správy a samosprávy. Cílem učitelů i studentů fakulty je navazovat na kladné stránky bohaté historie přípravy učitelů v Olomouci a tvořivě
je rozvíjet v duchu moderních evropských vzdělávacích trendů. Fakulta zabezpečuje také pedagogickou kvalifikaci pro studenty učitelských
oborů na dalších fakultách Univerzity Palackého v Olomouci.

ÚSOVSKO, a. s.

je akciovou společností založenou v roce 1995, která navázala na úspěšné hospodaření zemědělského družstva. Jako prosperující zemědělská
a potravinářská společnost se nespokojila s úzkým sortimentem výroby a služeb, o čemž svědčí, že dnešní koncern ÚSOVSKO představuje
16 zemědělských, potravinářských, obchodních a průmyslových společností. ÚSOVSKO, a. s. byla prvním výrobcem müsli tyčinek v České republice. Od 1. září roku 2012 výrobu a distribuci potravinářského zboží zajišťuje ÚSOVSKO FOOD, a.s., která v současné době patří mezi přední
výrobce v dané oblasti s vlastní výrobní kapacitou a exportními aktivitami. Při výrobě müsli tyčinek jsou využívána vlastní jablka, usušená ve
vlastní sušárně. Potravinářská výroba v Klopině je zaměřena na výrobu müsli tyčinek pod vlastními značkami Fit, Fit Nature, Fit fruit, Fit fruit
Bio, Fit Bio müsli, Fit fruitík, Go, Simply nut a Challenger, ale také pod privátními značkami. Své pevné místo si získaly nejen u zákazníků na
domácím trhu, ale jsou vyváženy také do 16 států Evropské unie i mimo ní.

Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum

je vytvořeno některými pracovišti Univerzity Palackého v Olomouci, Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. o. s. a Výzkumného ústavu
rostlinné výroby, v. o. s. Je zapojeno do mezinárodních vědeckých spoluprací, provádí základní a aplikovaný výzkum, přenos některých jeho
výsledků do praxe, je zapojeno do výuky mnoha oborů na Univerzitě Palackého a studentům poskytuje možnost pracovat v zajímavém mezinárodním prostředí, navázat cenné kontakty a využít zahraničních stáží i stáží ve spolupracujících firmách. To vše spolu s perspektivním
zaměřením Centra na rostlinné biotechnologie nabízí široké možnosti uplatnění absolventů v České republice i zahraničí.

Statutární město Olomouc

je samosprávný územní celek. Podle prestižního průvodce Lonely Planet je „nejkrásnějším městem Česka“. Stotisícová metropole úrodné Hané
je šestým největším městem České republiky. Je významným kulturním, uměleckým, vzdělanostním a duchovním centrem v srdci Moravy, jejíž
byla v minulosti hlavním městem. Po Praze je druhou nejvýznamnější památkovou rezervací v zemi, přičemž monumentální sloup Nejsvětější
Trojice je zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO. V současnosti je sídlem starobylé univerzity, arcibiskupství, filharmonie, mnoha
muzeí, divadel a klubů i dějištěm spousty zajímavých akcí a festivalů.

Olomoucký kraj

je místem dvou turistických regionů. Každý je jiný, ale každý má své osobité kouzlo. Je vhodným místem pro milovníky hor, cykloturistiky
a historických, technických i přírodních památek. Nejvýznamnější z hlediska národopisného je oblast Hané, z hlediska aktivního odpočinku
pak pohoří Jeseníků. Přirozeným centrem regionu je město Olomouc. Pro příznivce historie jsou otevřeny brány hradů, zámků, zřícenin a muzeí, sportovcům se nabízí bohatá síť cyklotras či množství sjezdovek.

Agrární komora Olomouckého kraje

Agrární komora Olomouckého kraje je sdružením právnických a fyzických osob z odvětví zemědělství, lesnictví a potravinářství. Cílem činnosti je
především podpora podnikatelských aktivit v zemědělství, potravinářství a lesnictví, prosazování a ochrana zájmů, zajišťování potřeb svých členů. Za účelem zviditelnění a podpory kvalitních regionálních potravin a jejich producentů uvedla do života v roce 2005 soutěž „Výrobek Olomouckého kraje“ (Výrobek OK ©), kterou organizuje pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje. Od roku 2010 pravidelně zabezpečuje soutěž o značku
„Regionální potravina Olomouckého kraje“, která je soutěží Ministerstva zemědělství a Potravinářské komory ČR. Agrární komora Olomouckého
kraje je držitelem statutu Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Olomouckého kraje (KIS OK).

