
JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU? 

 

Eko – historia – międzypokoleniowe sadzenie drzew: dębów, buków i lip. Jesienią 

wspólnie z Wojewodą Dolnośląskim i Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych we 

Wrocławiu rozdamy sto sadzonek drzew. Przedstawiciele samorządów wraz z nauczycielami, 

stowarzyszeniami, lokalnymi aktywistami na rzecz rozwoju edukacyjnego regionu, mogą 

zgłaszać się do aktywnego wspierania kampanii wskazując trzy miejsca nasadzeń drzew  

w poszczególnych powiatach np. przy szkołach lub innych placówkach edukacyjnych. 

Przy drzewach umieszczone zostaną tabliczki z biogramami postaci historycznych lub formacji 

wojskowych zasłużonych dla odzyskania Niepodległości oraz z krótkim opisem gatunku 

drzewa.  

Prosimy o pisemne potwierdzenie (może być w formie skanu) przedstawiciela powiatu/ 

gminy/ placówki edukacyjnej tp. wyrażające chęć wzięcia udziału w kampanii. W piśmie 

oprócz woli udziału dobrze jest opisać wszelkie, lokalne działania związane z obchodami  

Stulecia Odzyskania Niepodległości uwzględniające sadzenie przekazanego drzewa wraz  

z tabliczką informacyjną. Dodatkowo, można wskazać miejsce, w którym drzewo zostanie 

posadzone (np. zdjęcie + opis lokalizacji). Ponadto można przekazać swoje sugestie dotyczące 

patrona drzewa. Wnioski proszę wysyłać na adres e -mail: amalysa@fos.wroc.pl.  

najlepiej do dnia 9 września 2018 r.  

Organizatorzy, patroni i partnerzy kampanii chętnie wezmą udział w najciekawiej 

zorganizowanych lokalnie obchodach na Stulecie Odzyskania Niepodległości. 

Kolejnym etapem będzie przesłanie zdjęć z uroczystości sadzenia drzewa celem 

stworzenia multimedialnej mapy edukacyjnej z tzw. ścieżką historyczną wszystkich 

posadzonych drzew z nadanymi patronami. Mapa udostępniona będzie na stronie internetowej 

WFOŚiGW we Wrocławiu.  

Prosimy pamiętać aby poinformować uczestników uroczystości, w wybrany  

i praktykowany sposób, iż zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych 

Osobowych, które weszło w życie 25 maja 2018 roku udział w uroczystości będącej częścią 

Kampanii Eko – historia – międzypokoleniowe sadzenie drzew jest równoznaczny  

z wyrażeniem zgody na rejestrację i przetwarzanie wizerunku poprzez fotorelację na potrzeby 

działań informacyjno – promocyjnych (media lokalne, media społecznościowe, strony 

internetowe, kanały YT itp.) organizatora uroczystości, organizatorów kampanii tj. 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

mailto:amalysa@fos.wroc.pl


Środowiska  

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.  

 

 

• Koordynator Kampanii: Agnieszka Małysa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, 

 adres e-mail: amalysa@fos.wroc.pl, tel. 71/333 09 66, tel. kom. 695 605 111.  
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