
Sprawozdanie z Akcji Sprzątanie świata - Polska 2017

Dziękujemy za wzięcie udziału w tegorocznej akcji Sprzątanie świata - Polska 2017 "Nie ma śmieci
- są surowce"! Dzięki temu formularzowi możecie nam przekazać informację, jakie są rezultaty 
Akcji. Wypełnienie ankiety zajmie Ci tylko parę minut!

PODSTAWOWE INFORMACJE O WASZEJ PLACÓWCE

Nazwa placówki 

Imię i nazwisko osoby koordynującej akcję

Adres e-mail

Województwo

Organizacje współuczestniczące 
(prośba o wypisanie organizacji 
współuczestniczących w akcji, jeśli takie były)

Ogólna liczba organizacji współuczestniczących

UCZESTNICY AKCJI
(prosimy o podawanie samych cyfr)

Przedszkolaki

Uczniowie Szkół Podstawowych

Gimnazjaliści

Uczniowie Szkół Średnich

Osoby Dorosłe

EFEKTY KAMPANII
Co, dzięki Waszemu zaangażowaniu, udało się osiągnąć! (prosimy o podawanie samych cyfr)

Znalezione dzikie wysypiska (prosimy o podawanie 
samych cyfr)

Uprzątnięte dzikie wysypiska (prosimy o podawanie 
samych cyfr)

Czy informowałeś uczestników o zasadach 
selektywnej zbiórki odpadów? (niepotrzebne skreśl) 

TAK                 NIE

Czy przekazywałeś uczestnikom informację o 
recyklingu? (niepotrzebne skreśl) 

TAK                 NIE



Czy informowałeś uczestników o tym, czym jest 
odpowiedzialna konsumpcja? (niepotrzebne skreśl) 

TAK                 NIE

Programy i kampanie edukacyjne (prosimy o 
podawanie samych cyfr)

Konkursy (prosimy o podawanie samych cyfr)

Happeningi i pikniki (prosimy o podawanie samych 
cyfr)

Wycieczki (prosimy o podawanie samych cyfr)

Koncerty i przedstawienia (prosimy o podawanie 
samych cyfr)

INFORMACJE W MEDIACH O WASZYCH DZIAŁANIACH
(prosimy o podawanie samych cyfr)

W telewizji (także lokalnej)

W radiu (także lokalnym)

W prasie (gazetki szkolne również się liczą!)

W Internecie (strony www i blogi)

W Internecie (Facebook – rekomendujemy podanie 
osiągniętych zasięgów postów dot. Akcji Sprzątanie 
świata – Polska 2017)

Linki – jeśli chcesz podzielić się linkami do opisu 
Twoich działań lub relacji zamieszczonej w 
internecie, albo chcesz napisać jakaś ciekawostkę na 
temat gdzie się pojawiliście napisz to w miejscu 
obok :) 

TWOJA OPINIA NA TEMAT TEGOROCZNYCH DZIAŁAŃ

Jak oceniasz tegoroczną tematykę ujętą w haśle "Nie ma śmieci - są surowce"

      1      2     3 4          5                      6
źle, nie             super hasło!
odpowiada 
mi ten temat



Czy weźmiesz udział w Akcji w przyszłym roku? (niepotrzebne skreśl)         TAK NIE

Jaką tematykę/problem powinniśmy poruszyć w przyszłym roku?

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

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

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

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

Jeżeli masz uwagi na temat organizacji, informacji lub innych spraw wypisz je poniżej. 

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

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

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

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

Jeżeli masz uwagi na temat organizacji, informacji lub innych spraw wypisz je poniżej. 

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

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

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

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Akcji Sprzątanie świata - Polska 
zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. 
poz. 922. Nie wyrażam zgody na udostępnienie adresu podmiotom innym niż Fundacja Nasza Ziemia. 

.................................................... ......................................................
(data, miejscowość)   (czytelny podpis)


