Zaproszenie na:
„VII SPRZĄTANIE BRZEGÓW WARTY
OD ŹRÓDEŁ DO UJŚCIA 2021”

Termin akcji: 24.04.2021
Miejsce: wszystkie aglomeracje miejskie i wiejskie na całej długości rzeki Warty

Patronat Naukowy:

Instutut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie

Już po raz VII z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi serdecznie zapraszamy do udziału w największej w Europie, akcji
oczyszczania środowiska wodnego z pozostawionych przez ludzi szkodliwych dla naszego zdrowia odpadów pt:

„VII Sprzątanie brzegów Warty, od źródeł do ujścia 2021” , która odbędzie się w dniu 24.04.2021r.
Oficjalnie otwieramy listę zgłoszeń pozytywnie i ekologicznie myślących ludzi, instytucji, organizacji
oraz sponsorów, którzy zechcieliby pomóc w organizacji oraz potrzebach skierowanych dla uczestników !!!
Ze względu na ogrom pracy koordynacyjnej bardzo prosimy o wczesne zgłoszenia uczestnictwa oraz wsparcia.
Liczymy, że nie zabraknie wspaniałych i świadomych, chcących powtórzyć wyczyn z 2020 roku, w którym ponad
1000 osób z 80 SZTABÓW posprzątało wspólnie brzegi na całym odcinku rzeki w 80% aglomeracji miejskich na odcinku
800 km, utylizując w sumie ponad 50 ton śmieci !
Bardzo prosimy o potwierdzanie, zgłaszanie oraz wspólne promowanie ekologii przy okazji tej akcji
To bardzo duża pomoc dla ograniczonych zasobów ludzkich oraz środków fundacji, za którą z góry dziękuję.
Do akcji chętnie przyłączają się Miasta, Gminy, Koła PZW, szkoły, harcerze, organizacje pozarządowe, instytucje, podmioty
gospodarcze, organizacje turystyczne, wędkarze oraz indywidualni ochotnicy świadomi potrzeby działania dla środowiska
oraz naszego zdrowia.
Dzięki wsparciu wszystkich uczestników w 2020 roku informacja o akcji trafiła do ponad 1 mln odbiorców mediów
społecznościowych i publicznych.
Poza społeczną odpowiedzialnością samą w sobie, akcja jest idealnym sposobem na przedstawienie swojego
ekologicznego zaangażowania wraz z podniesieniem świadomości o istotnych dla naszego zdrowia konsekwencjach,
ponieważ informacje o niej docierają do ponad 1 mln odbiorców w Polsce.
Akcja to również bardzo dobry sposób na zaprezentowanie swoich działań ekologicznych, do których serdecznie
zapraszamy.
Budżet akcji, przy wsparciu wielu miast, gmin i WFOŚiGW w Pniu sięgał kilkadziesiąt tys zł. , który zaczynam organizować
od początku, dlatego będziemy niezwykle wdzięczni za zgłoszenie chęci wsparcia tegorocznej akcji.

Termin akcji
- 24.04.2021 r.

Miejsce:

- Wybrana aglomeracja miejska lub wiejska

Centrum akcji:
- Poznań

--------Wydarzenie na Facebook:
https://www.facebook.com/events/736390770249170?active_tab=about

Kwestie organizacyjne:
Chętnych do uczestnictwa lub pomocy w akcji prosimy o potwierdzenie:


Pisemnie na adres fundacji:
Sebastian Staśkiewicz, Fundacja Ratuj Ryby ul. Polna 84e/6, 62-052 Komorniki



Na adres mailowy: fundacja @ratujryby.pl lub we wiadomości facebook – Ratuj Ryby
https://www.facebook.com/www.ratujrybypl



Niezależnie – poprzez kliknięcie „Wezmę udział” przy utworzonym wydarzeniu na profilu facebook: Ratuj Ryby
Link do wydarzenia:
https://www.facebook.com/events/736390770249170?active_tab=about

Uwaga.
Na wyżej wymienionej stronie Fb we wydarzeniu: VII Sprzątanie Brzegów Warty od źródeł do ujścia 2021.
- są zamieszczane na bieżąco wszystkie aktualności, zgłoszenia oraz ważne informacje organizacyjne. Dlatego proszę, jeśli
jest taka możliwość „kliknąć” opcję „zainteresowany” lub „wezmę udział”, by na bieżąco śledzić rozwój wydarzenia.
Również na stronie wydarzenia oraz stronie Ratuj Ryby będzie przeprowadzana:

Ekologiczna kampania edukacyjna dotycząca odpadów, niedopałków
oraz konkursy.

Prosimy:


Miasta oraz gminy bardzo prosimy o zapewnienie worków, rękawic oraz odbioru śmieci.



Uczestników prosimy o wyznaczenie dogodnego dla odbioru śmieci miejsca



Koordynatorów SZTABÓW bardzo prosimy o ustalenie z urzędem odbioru śmieci oraz organizacji worków i
rękawic



Przygotowanie litrowych, plastikowych butelek do zbiórki niedopałków w celu ich sprawnej utylizacji oraz
przeliczenia do ogólnego sprawozdania



Pomoc w organizacji akcji



Wsparcie finansowe akcji, promocji, konkursów dla uczestników. Dla uczestników oraz dzieci polecamy gadżety
ze sklepu patronackiego fundacji na www.ratujryby.pl/sklep



Przesłanie logotypów w krzywych oraz w formacie jpg do umieszczenia ich pod plakatem oraz w materiałach
informacyjnych

Konkurs:
W trakcie akcji będzie organizowana kampania edukacyjna na stronie www, stronie facebookowej, w mediach publicznych
oraz na łamach utworzonego wydarzenia.
Poza tym będzie również organizowany konkurs fotograficzny na najciekawsze zdjęcie z akcji. Zdjęcia, które otrzymają
największą ilość głosów internautów zostaną nagrodzone nagrodami ufundowanymi przez sponsorów..
Nagrodę uznania otrzyma również najbardziej zaangażowany koordynator SZTABU.

Kwestie sprawozdawcze:


Prosimy o przesłanie na adres: fundacja@ratujryby.pl:
- potencjalnej liczny uczestników,
- miejsca akcji (obszaru) oraz
- logotypów organizacji podczas zgłoszenia

Po akcji bardzo prosimy o przesłanie w dniu akcji lub najpóźniej na drugi dzień:


liczby uczestników



ilości zebranych worków,



ilości zebranych niedopałków podając ilość litrowych butelek plastikowych



oraz innych gabarytowych śmieci



Zdjęcia z akcji (w trakcie, z ilością śmieci, ciekawe)



Zdjęcie zbiorowe



Krótki film (może być dobrym aparatem komórkowym) z przedstawieniem uczestników, Waszymi zbiorami i
odpowiedzią na pytanie dlaczego warto brać udział w takich akcjach oraz pozdrowieniami z podaniem miejscowości i
organizacji biorącej udział.



Zdjęcia na konkurs na najciekawsze zdjęcie z akcji – max 10 zdjęć od grupy.



Po akcji będziemy również montować film z wyszczególnieniem miejsca i podziękowaniem wszystkim uczestnikom,
dlatego bardzo prosimy o pamiętanie o filmie, który można przesłać za pomocą : (https://wetransfer.com/ ) na adres
fundacja@ratujryby.pl

Zainteresowanych pomocą, wsparciem, Patronatem, prosimy o wcześniejszy kontakt:
Bieżące poczynania fundacji Ratuj Ryby można na bieżąco śledzić na kanale:
Youtube: Ratuj Ryby
Facebook: Ratuj Ryby

Kontakt: fundacja@ratujryby.pl / tel.: 519-502-535 / www.ratujryby.pl

