
Sprawozdanie z udziału 
w Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego, rok 2012 
 
Termin nadesłania: 30 listopada 2012 r. Prosimy wypełnić drukowanymi literami. 

Wersja elektroniczna: prosimy przesłać na fundacja@naszaziemia.pl  
lub wypełnić formularz na www.naszaziemia.pl 
 

Sprawozdawca 

 
 

województwo miejscowość ulica 

   

powiat kod poczta 

   

gmina tel./fax e-mail 

   

Organizacje współuczestniczące (inne niż sprawozdawca) – jeśli trzeba, dodaj wiersze 
aby wpisać wszystkich partnerów 

Liczba uczestników w wieku: 

nazwa miejscowość przedszkolnym  

  szkół podstawowych  
  gimnazjalnym  
  szkół średnich  
  dorosłych  

  Razem:  
 

Efekty (prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź i wpisać liczby) 

 likwidacja dzikich 
wysypisk: 

czy była?      TAK / NIE ile wysypisk znaleziono / zlikwidowano? .........../.......... 

selektywna zbiórka: czy była?      TAK / NIE ile odpadów posegregowano (kg)? ........... 
informacja i promocja 
na temat oszczędzania 
energii elektrycznej: 

czy była?      TAK / NIE działanie: jednorazowe / długofalowe 
liczba osób, do których 
skierowano działania ........... 

informacja i promocja 
na temat oszczędzania 
wody: 

czy była?      TAK / NIE działanie: jednorazowe / długofalowe 
liczba osób, do których 
skierowano działania ........... 

informacja i promocja 
na temat używania 
produktów z recyklingu: 

czy była?      TAK / NIE działanie: jednorazowe / długofalowe 
liczba osób, do których 
skierowano działania ........... 

czego dotyczyła: produktów z makulatury  TAK / NIE  produkty z innych surowców  TAK / NIE 

Zrealizowane lub rozpoczęte działania ekologiczne w roku 2012 (podaj liczbę Waszych działań):  

programy 
edukacyjn
e: .......... konkursy:     ......... happeningi: ............ kampanie informacyjne: ............. 

przedstawi
enia: .......... festiwale: ......... koncerty: ............ wycieczki: ............. 
Informacje w mediach o Waszych działaniach (podać liczbę): 

w 
telewizji: .......... w radio: ......... w prasie: ............ w Internecie: ............. 

 

Czy macie sugestie dla koordynatora Kampanii? (np. jakiego typu działania są Wam najbardziej pomoce i potrzebne?) - w wersji 

elektronicznej sprawozdania wpiszcie je poniżej, w wersji papierowej – dołączcie na osobnej kartce. 

 

Opis Waszych działań – do wykorzystania w raportowaniu na stronach internetowych i w Raporcie w wersji papierowej: w wersji 
elektronicznej sprawozdania wpiszcie go poniżej lub w dołączcie w osobnym załączniku. Zdjęcia w wersji elektronicznej prosimy 
przysyłać w jakości 300 dpi.  

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Nasza Ziemia niniejszych danych teleadresowych do celów obsługi akcji „Sprzątanie świata – 
Polska” i Kampanii na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Wiem o przysługującym mi prawie do 
wglądu i poprawienia danych. 

.................................        .................................. 
miejscowość, data         podpis 

mailto:fundacja@naszaziemia.pl
http://www.naszaziemia.pl/


 


