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Deklaracja uczestnictwa w akcji LISTY DLA ZIEMI
Akcja Listy dla Ziemi na stałe wpisała się już w działania edukacyjne szkół i przedszkoli. W ciągu dwóch lat jej
organizowania uczestniczyło w niej: 670 samorządów, 7000 placówek oświatowych oraz 800 tysięcy dzieci
i młodzieży. Fundacja ekologiczna Arka prowadzi nabór do akcji, która odbędzie się w roku 2015. Tematem
przewodnim jest możliwości ograniczania odpadów opakowaniowych oraz promocja postaw eko konsumenckich.
Akcja doskonale wpisuję się w potrzebę prowadzenia działań edukacyjnych związanych z tzw. ustawą śmieciową.
W całym programie będziemy prowadzić różnorodne działania związane z ograniczaniem ilości odpadów i ich
właściwą segregacją.

PROSIMY WYPEŁNIĆ ZGŁOSZENIE LITERAMI DRUKOWANYMI I ODESŁAĆ POCZTĄ
INTERNETOWĄ NA: listydlaziemi@fundacjaarka.pl
1. Nazwa urzędu: ….....................................................................................................................................
2. Adres korespondencyjny:
ulica …................................... numer …........................
miasto ….................................................... województwo …............................ kod ….............................
3. Telefon, fax, e-mail: …..............................................................................................................................
4. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej, telefon, e-mail:
…..............................................................................................................................................................
5. Czy wezmą Państwo udział w akcji Listy dla Ziemi 2015 dotyczącej ograniczania odpadów
opakowaniowych oraz promocji postaw eko konsumenckich …..............................................................
6. Ilość zaangażowanych placówek (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja)
…..............................................................................................................................................................
7. Przypuszczalna Ilość uczestników w programie (proszę podać liczbę – tyle papierów listowych
wyślemy Państwu): …...............................................................................................................................
8. Informacje o planowanych działaniach dodatkowych
…..............................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................
9. Czy planują Państwo poinformowanie lokalnych mediów o akcji?
…..............................................................................................................................................................
10. Czy zamieszczą Państwo informację o akcji na swojej stronie internetowej i na Facebooku?
…..............................................................................................................................................................

Podpis …...........................................................

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Ekologiczną ARKA w celu realizacji akcji Listy dla
Ziemi oraz informowania o działaniach statutowych Fundacji Ekologicznej ARKA. Dane te są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zm.).

