
 
Stowarzyszenie  Ekologiczno – Kulturalne 

ul. Wyzwolenia 40,   43-365 Wilkowice 

tel./fax. (033) 812-36-94 - e-mail: klubgaja@klubgaja.pl  -  www.klubgaja.pl 

 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu  
Zbieraj makulaturę, ratuj konie   

 

Celem akcji i konkursu Zbieraj makulaturę, ratuj konie jest zbiórka makulatury na rzecz ratowania koni. Otrzymane w 

ten sposób pieniądze Klub Gaja przeznacza m.in. na pomoc, interwencje, leczenie oraz utrzymanie wcześniej 

uratowanych przez Klub Gaja koni. Do akcji mogą przystąpić szkoły, ale także samorządy, organizacje, instytucje, firmy 

i osoby prywatne. Zbierajcie Państwo makulaturę, a pieniądze z jej sprzedaży prześlijcie na konto Klubu Gaja nr 90 

2030 0045 1110 0000 0067 3120 (w temacie przelewu należy podać: darowizna - Zbieraj makulaturę, ratuj konie 

oraz nazwę placówki/instytucji/firmy ) 

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.swietodrzewa.pl w zakładce Konkursy/Zbieraj makulaturę, 

ratuj konie. 

 

BARDZO WAŻNE!  
Wypełnione formularze wraz z załącznikami prosimy odesłać na adres e-mail: swietodrzewa@klubgaja.pl  
lub na adres pocztowy: Klub Gaja, ul. Wyzwolenia 40, 43-365 Wilkowice ( najlepiej nagrane na płytę CD). 
 

Na wypełnione formularze  oraz wpłaty darowizn ze zbiórki makulatury czekamy  do 30 czerwca 2017 r.  

 

INFORMACJE O UCZESTNIKU 

Nazwa placówki oświatowej/ 

samorządu/ organizacji/ 

instytucji/ firmy/ imię  

i nazwisko 

 

Adres korespondencyjny Ulica:   numer:  

Miasto:   kod:  

Województwo/Powiat/Gmina:   

E-mail  

Telefon, fax  

Imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej,  

telefon, e-mail 

 

 

INFORMACJE O ZBIÓRCE MAKULATURY 

Ilość zebranej makulatury  

Kwota darowizny wpłacona na 

konto  Klubu Gaja 

 

Cena za kg makulatury  

Termin przeprowadzenia akcji  

Ilość uczestników akcji  

(proszę podać liczbę) 

 

http://www.klubgaja.pl/
http://www.swietodrzewa.pl/


 
Współpraca w ramach akcji 

(Jakie osoby, organizacje, instytucje, media 
zaprosili Państwo do udziału w akcji) 

 

 

 

Czy mieliście Państwo problem 

ze skupem makulatury? 

Jeśli tak to jaki? 

 

Od którego roku biorą Państwo 

udział w akcji? 

 

Czy planujecie Państwo 

kontynuację akcji? 

      tak                                nie 

 

 

Opis działań przeprowadzonych w ramach akcji 

( np. wystawy, kiermasze, spotkania, stoliki informacyjne, happeningi ) 

 

 

 

 

 

 

Załączniki  

zdjęcia z przeprowadzonej akcji, wycinki prasowe, własnoręcznie wykonane ulotki, plakaty itp. 

 Podpis ……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie 

Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja, ul. Nad Wilkówką 24, 43-365 Wilkowice w celu realizacji programu „Święto Drzewa” oraz informowania o 

działaniach statutowych Klubu Gaja. 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.). 

 

 

 

 

 

 


