
Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne
Adres korespondencyjny: ul Parkowa 10, 43-365 Wilkowice
tel. (033) 812-36-94; e-mail: klubgaja@klubgaja.pl

Karta zgłoszenia do programu Zaadoptuj rzekę – rok szkolny 2008/09
Program edukacji ekologicznej Zaadoptuj rzekę objęty jest patronatem Ministra Środowiska – Macieja Nowickiego. Celem 
programu jest zainspirowanie dzieci, młodzieży, wychowawców, organizacji oraz instytucji do podejmowania lokalnych 
działań proekologicznych dotyczących poprawienia jakości wody, ochrony rzek i dolin rzecznych oraz Bałtyku. Tematem 
programu jest woda, a w szczególności rzeki i ich znaczenie w przyrodzie, a także uświadomienie mieszkańcom ich 
obecności i roli w życiu społeczeństw. W tym roku przesłaniem programu Zaadoptuj rzekę jest hasło Nasze rzeki wpływają 
do Bałtyku! 

Bardzo ważne! Przesyłajcie do nas na bieżąco relacje z podejmowanych działań, zdjęcia, wycinki prasowe. Najciekawsze 
relacje opublikujemy w naszych materiałach. Więcej o programie na stronie www.klubgaja.pl/zaadoptuj_rzeke/

Deklarujemy udział w programie edukacyjnym Klubu Gaja Zaadoptuj rzekę
(PROSIMY WYPEŁNIĆ ZGŁOSZENIE LITERAMI DRUKOWANYMI I ODESŁAĆ POCZTĄ NA ADRES KLUBU GAJA LUB FAXEM 

POD NUMER 033 812 36 94 ALBO POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES: klubgaja@klubgaja.pl)

1. Nazwa placówki oświatowej, organizacji, instytucji:

……………………………………………………………………………………………………………………………….........…………..

2. Adres korespondencyjny:

 ulica ………………...................................................................…………………………… numer ………………………………

 miasto ……………………………………...........…… województwo ...............………………....……… kod                

3. Telefon, fax, e-mail:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….........…..

4. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej, telefon, e-mail:

………………………………………………………………………………………………….........………………………………………..

5. Dodatkowe informacje:

– Jaką rzekę, strumień, jezioro Państwo otaczają lub otoczą opieką .....................................................................................

– Czy przeprowadzicie lekcje tematyczne o zagrożonych gatunkach ryb? .............................................................................

– Czy przeprowadzicie lekcje tematyczne o zrównoważonym rybołówstwie? .........................................................................

– Czy zorganizujecie światowy dzień wody? ............................................................................................................................

– Ilość uczestników w programie (proszę podać liczbę) .…………………................................................................................

– Jakie osoby, organizacje, instytucje Państwo zaproszą do udziału w programie ................................................................

……………………………………………….....................................................................................................................................

– Inne informacje o planowanych działaniach ..........................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

 

 Podpis ………………………………………

Program Zaadoptuj rzekę dofinansowano ze środków The Fisheries Secretariat, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 
oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Patronat 
Ministra Środowiska

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja, ul. Nad Wilkówką 24, 
Wilkowice 43-300. 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.).


