Projekt ENGAGE
Deklaracja poparcia dla projektu ENGAGE
prywatna / instytucjonalna *
Prosimy o wypełnienie formularza drukowanymi literami i zapoznanie się z objaśnieniami na odwrocie.

Imię i nazwisko: …............................................................................................................................................................................
adres korespondencyjny ( miejscowość, ulica, numer): …....................................................................................................................
telefon: ….................................................................................mail: …............................................................................................
instytucja: …............................................................................stanowisko/funkcja:…........................................................................
Jestem osobą pełnoletnią

TAK

NIE

1. Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej oraz podmioty współpracujące
w związku z realizacją projektu ENGAGE (Ustawa o ochronie danych osobowych Dz.U. z 1997 r. nr 133 poz. 883 z późn. zmianami)

2. Pragnę się włączyć do projektu ENGAGE poprzez podjęcie osobistego / wspólnego* zobowiązania

1)

związanego ze zmniejszeniem

emisji zanieczyszczeń powietrza lub zużycia energii, którego treść proponuję poniżej:
propozycja 1: ............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
propozycja 2 (rezerwowa):..........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Zgadzam się ponadto na wykorzystanie mojego wizerunku na plakacie kampanii Engage prezentowanym publicznie na wystawach oraz
w internecie wraz z uwidocznieniem mojego/naszego*3) zobowiązania oraz aby plakat był podpisany *:

a) moim imieniem
b) imieniem i nazwiskiem
c) imieniem i nazwiskiem oraz pełnioną funkcją
d) w inny sposób: ..........................................................................................................................................................................
e) plakat grupowy z treścią podpisu uzgodnioną z całą grupą ...........................................................................................................
f) nie zgadzam się na publiczną prezentację na plakacie Engage

3. Wyrażam zgodę na zebranie i wykorzystanie przez Gminę informacji 2) o poziomie emisji dwutlenku węgla z mojego gospodarstwa
domowego / instytucji* przed i po podpisaniu zobowiązania
TAK

NIE

Odnośniki:
1. W przypadku trudności w sformułowaniu treści własnego zobowiązania zaleca się skorzystanie z propozycji zawartych na „Liście przykładowych
zobowiązań”.
2. W przypadku zgody wyrażonej w pkt. 3 dotyczącej gospodarstwa domowego prosimy dodatkowo o wypełnienie „Formularza do kalkulatora
indywidualnej emisji CO2”. W przypadku jeśli dotyczy to instytucji – w sprawie zebranych informacji skontaktuje się z Państwem personel projektu
Engage.
3. W przypadku, gdy pragną Państwo wystąpić na plakacie zbiorowo (np. rodzina, załoga firmy, itp.), każdy uczestnik zdjęcia ma wypełnić formularz dla
siebie osobno, a uzgodnioną wspólnie treść podpisu pod plakatem oraz zobowiązania wpisać na każdym z nich. Następnie formularze prosimy spiąć
ze sobą razem.
4. W przypadku osób niepełnoletnich wymagany jest podpis opiekuna prawnego.
5. W przypadku, gdy niniejsza deklaracja ma charakter instytucjonalny wymagana jest dodatkowo zgoda i podpis dyrektora jak poniżej.

* wybrane podkreślić

W przypadku deklaracji instytucjonalnej 5):
................................................................
data, podpis deklarującego

Zgadzam się na reprezentowanie mojej firmy
przez niniejszego pracownika:
W przypadku osób niepełnoletnich 4):
...................................................................
Czytelnie: imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego

...................................................................
pieczęć i podpis dyrektora

............................................
data, podpis
Współfinansująca projekt agencja EACI (organ wykonawczy Komisji Europejskiej) nie odpowiada za wykorzystanie tu zawartych informacji.

Projekt ENGAGE
Objaśnienia dotyczące deklaracji i formularzy
1. Miejsce złożenia deklaracji wraz z formularzami: Biuro Zarządzania Energią, Plac Ratuszowy 6, V piętro, pokój 510,
tel. 33 / 849 71 518 lub Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego, Plac Ratuszowy 6, parter, stanowisko nr 3 (urna).

2. Organizator projektu Engage zastrzega sobie prawo korekty treści zobowiązania lub wyboru spośród dwóch zaproponowanych na
deklaracji przez uczestnika, po wcześniejszym uzgodnieniu z deklarującym.
3. Formularz do kalkulatora indywidualnej emisji CO2 został stworzony do korzystania z kalkulatora umieszczonego na stronie:
ziemianarozdrozu.pl/kalkulator. Wprowadzanie danych do tego kalkulatora będzie odbywało się za pośrednictwem personelu
projektu Engage na podstawie wypełnionego przez Państwa formularza.

Informacje ogólne o projekcie ENGAGE
1. Jaki jest cel projektu Engage?
Celem tego projektu jest stworzenie okazji, aby każdy mieszkaniec naszego miasta mógł się choćby w najdrobniejszy sposób
włączyć w ochronę powietrza i klimatu poprzez podjęcie działań redukujących emisję CO2 do atmosfery. Zachęcać będą do tego
sami mieszkańcy, którzy zdecydują się być przykładem dla innych i podejmą się konkretnych zobowiązań publicznie na plakacie.
Bielsko-Biała uczestniczy w projekcie wśród innych 11 miast europejskich jako jedyne w Polsce.

2. Czy ma sens moje zobowiązanie wobec tego, że np. giganty przemysłowe w ogóle nie przejmują się
ochroną powietrza?
Tu nie chodzi o liczby, ale o to byśmy wszyscy poczuli się zachęceni do zmiany swojej postawy na pro-środowiskową. Ta zachęta
dotrze do naszych domów, dzieci, sąsiadów, firm, a na końcu także do gigantów przemysłowych i polityków. Potrzeba na to czasu
i konsekwencji, ale trzeba zacząć od siebie.

3. Co mi da podjęcie się takich zobowiązań?
Uczestnictwo w tym projekcie ma charakter czysto honorowy i nie wiąże się z żadnym wynagrodzeniem. Korzyści, na jakie można
liczyć, zależą od rozpowszechnienia akcji i będą widoczne w dłuższej perspektywie czasu. Są nimi czystsze powietrze i zdrowsi
mieszkańcy. Można liczyć także na zmniejszenie wydatków na energię z naszych domowych budżetów.

4. Jak będzie wyglądać kampania, gdzie będą umieszczone plakaty, jak długo potrwa kampania?
Kampania Engage zakłada 3 etapy prezentacji plakatów z wizerunkiem pojedynczych osób lub grup: etap I – urzędnicy miejscy
i sławne osoby z Bielska-Białej, etap II – osoby zawodowo związane z miastem, etap III – mieszkańcy miasta. Uczestnik kampanii
będzie miał do wyboru tło plakatu spośród kilku propozycji prezentujących nasze miasto. W wyjątkowych przypadkach tło plakatu
może być uzgodnione indywidualnie. Plakaty umieszczone będą w miejscach szczególnie uczęszczanych przez mieszkańców oraz
w internecie na stronach projektu Engage. Kampania potrwa do końca 2012 roku.

5. Jak będą pozyskiwane zdjęcia?
Po zgłoszeniu przez Państwa deklaracji uczestnictwa w kampanii Engage personel Biura Zarządzania Energią skontaktuje się celem
umówienia dogodnego terminu i miejsca wykonania przez profesjonalnego fotografa sesji zdjęciowej do plakatu.

6. Czemu ma służyć zbieranie informacji o zużyciu energii i sposobie konsumpcji?
Zebrane informacje na temat zużycia energii w stanie początkowym - po złożeniu deklaracji oraz po roku od jej złożenia służyć będą
do oszacowania poziomu zmniejszenia emisji CO2 w ciągu roku oraz do oceny skuteczności kampanii. Będą wykorzystywane
publicznie tylko w statystykach zbiorczych.

7. Gdzie można śledzić przebieg kampanii Engage?
Kampania Engage będzie szeroko rozpowszechniona w lokalnych mediach zarówno na stronach internetowych, jak i w prasie, radiu
i telewizji. W szczególności prosimy o odwiedzanie stron: energia.um.bielsko.pl oraz www.citiesengage.eu (strona angielskojęzyczna), które poświęcone są wydarzeniom związanym z tą kampanią. Informacje o projekcie Engage będą również regularnie
zamieszczane w bezpłatnym dwutygodniku Urzędu Miejskiego „W Bielsku-Białej” (MAGAZYN SAMORZĄDOWY), który jest dostępny
w Urzędzie Miejskim oraz w wielu miejscach publicznych, a także na stronie internetowej urzędu www.um.bielsko.pl

Współfinansująca projekt agencja EACI (organ wykonawczy Komisji Europejskiej) nie odpowiada za wykorzystanie tu zawartych informacji.

