
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.).

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne
Adres korespondencyjny: ul Parkowa 10, 43-365 Wilkowice
tel. (33) 812-36-94; e-mail: klubgaja@klubgaja.pl

10. edycja programu Zaadoptuj rzekę 2014
Klub Gaja zaprasza do współpracy i udziału w jubileuszowej 10 edycji programu edukacji ekologicznej Zaadoptuj rzekę w ramach 
którego zachęcamy Polaków do otaczania opieką, czyli do adopcji rzek, potoków, stawów, jezior w najbliższej okolicy. 10 edycję 
programu objął Honorowym Patronatem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.
Zaadoptować rzekę – lub inny dowolny akwen – oznacza zainteresować się nią, poznać jej walory przyrodnicze, kulturowe i społecz-
ne; podejmować na jej rzecz działania i zachęcać społeczności do jej ochrony i poprawy stanu jakości wód. Coroczna inauguracja 
programu Zaadoptuj rzekę to lokalne inicjatywy z okazji Światowego Dnia Wody, podejmowane lub zapoczątkowane w tym 
dniu – 22 marca. Klub Gaja zachęca do zorganizowania z okazji Światowego Dnia Wody, happeningu „Kolejka po wodę”, przepro-
wadzenia badania jakości wód, przeprowadzenia lekcji tematycznych o walorach przyrodniczych, kulturowych i społecznych rzek oraz 
na temat ochrony wód i tworzenia kultury oszczędzania wody. Więcej informacji na portalu projektu http://www.zaadoptujrzeke.pl

BARDZO WAŻNE! Czekamy na wypełnione karty zgłoszenia oraz sprawozdania z przebiegu działań w ramach programu do 30 maja 2014 r.

Karta zgłoszenia do 10. edycji programu Zaadoptuj rzekę 2014
 (PROSIMY WYPEŁNIĆ ZGŁOSZENIE LITERAMI DRUKOWANYMI I ODESŁAĆ POCZTĄ NA ADRES KLUBU GAJA 

LUB FAXEM POD NUMER 33 812 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 zorganizujecie Państwo Światowy Dzień Wody (22 marzec) ……...................................................................................

– Czy zorganizujecie Państwo happening „Kolejka po wodę” ……..........................................................................................

– Jaką rzekę lub inny akwen Państwo otaczają lub otoczą opieką .........................................................................................

– Czy przeprowadzicie Państwo badania jakości wód otoczonego opieką akwenu .…………................................................

– Czy przeprowadzicie Państwo lekcje tematyczne o walorach przyrodniczych, kulturowych i społecznych rzek .......................

– Czy przeprowadzicie Państwo lekcje tematyczne na temat ochrony wód i tworzenia kultury oszczędzania wody .....................

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

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

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

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

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

Który raz biorą Państwo udział w programie Zaadoptuj rzekę:

 2005       2006      2007      2008      2009       2010     2011       2012      2013

 Podpis ………………………………………

Partner Merytoryczny Dofinansowanie

Program Zaadoptuj rzekę 2014 dofi nansowany został przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Partner Strategiczny

Partnerzy: Miasto Stołeczne Warszawa, Miasto Katowice, Miasto Hel, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, 
Stockholm International Water Institute (SIWI). Udział: Partnerstwo dla Klimatu.

Honorowy Patronat 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego


