
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 Ryby mają głos!
Klub Gaja rozpoczął nowy program Ryby mają głos!, którego celem jest edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju 
i ochrony środowiska w szczególności zrównoważonej eksploatacji zasobów ryb przemysłowych i gatunków chronionych 
– zagrożonych wyginięciem. Zapraszamy placówki oświatowe, organizacje, instytucje do przeprowadzenia Światowego 
Dnia bez Zakupów (28 listopada 2009 r.) aby zwrócić uwagę na temat zrównoważonej konsumpcji ryb oraz zachęcić 
konsumentów do niekupowania zagrożonych gatunków. Nasz wybór może pomóc ochronić wiele gatunków ryb, które łowi 
się w sposób rabunkowy i szkodliwy dla środowiska. W efekcie już ponad połowa gatunków ryb przez nas konsumowanych 
jest zagrożona nadmierną eksploatacją, a niektóre wręcz wyginięciem. 

Zachęcamy placówki oświatowe do zorganizowania już w piątek 27 listopada obchodów Dnia bez Zakupów i przeprowa-
dzenie lekcji tematycznych czy happeningów i przedstawień na w/w tematy. 

Bardzo ważne! Prześlijcie do nas relacje z podjętych działań, zdjęcia, wycinki prasowe. Najciekawsze relacje opubliku-
jemy w naszych materiałach. Więcej o programie na stronie www.klubgaja.pl/ryby_maja_glos/

Deklarujemy udział w programie edukacyjnym Klubu Gaja Ryby mają głos!
(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:

– czy zorganizują Państwo obchody Światowego Dnia bez Zakupów ...................................................................................

– czy przeprowadzicie lekcje tematyczne o zrównoważonej konsumpcji i zagrożonych gatunkach ryb? .............................

– czy zorganizujecie happening czy przedstawienie na w/w temat? ......................................................................................

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

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

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

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

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

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

 
 Podpis ………………………………………

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 43-365. 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.).

Program Ryby mają głos! dofinansowano ze środków Programu Operacyjnego  
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz The Fisheries Secretariat

Partnerzy programu Ryby mają głos! Fokarium Stacji Morskiej Uniwersytetu  
Gdańskiego w Helu oraz Powiatowe Centrum Ekologiczne – Powiat Limanowski


