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DEEP BLUE MISSION to międzynarodowa akcja na rzecz ochrony środowiska, prowadzona przez Scuba
School International. Akcja ta oparta jest na działaniach ekologicznych związanych z wodą i czystością
wód.
Polega na informowaniu, edukowaniu i działaniu w trzech podstawowych zakresach:
-

rafy koralowe

-

płetwy rekina

-

plastik

Wpadliśmy na pomysł, żeby raz w miesiącu sprzątać nad wodą i pod wodą jedno wybrane miejsce w
okolicach olszyńskich jezior. Akcja będzie obywać się od marca do czerwca i od września do listopada.

W akcji udział może wziąć każdy ochotnik, w każdym wieku.

Pierwsze sprzątanie przerosło nasze najśmielsze oczekiwania! Zorganizowaliśmy w sobotę, 16 marca
2019 r. i zaczęliśmy od siebie. Sprzątnęliśmy nurkowisko za „Piratem” na powierzchni i pod wodą.
Tym razem zamierzamy posprzątać...........................

Spotykamy się o godz.10.00 na miejscu .

Nurkujący spotykają się wcześniej, o godz. 9.00 w centrum nurkowym KROKODYLE, aby pobrać sprzęt.

Teraz najważniejsze:

Kto może sprzątać pod wodą?

Wszyscy posiadający uprawnienia nurkowe.
CNN Krokodyle zapewnia sprzęt oraz powietrze na akcję bezpłatnie.

Kto może sprzątać na powierzchni?
Każdy ! Pomagać nam będą uczniowie Zespołu Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja
Śniadeckiego w Olsztynie oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 13 im. komisji Edukacji Narodowej w
Olsztynie

Dodatkowo :

Urząd Miasta w Olsztynie ufunduje wejście na basen wszystkim, którzy wezmą udział w sprzątaniu i będą
chcieli spróbować nurkowania z CNN KOKODYLE w programie TRY SCUBA. Instruktorzy z Krokodyli
przeprowadzą ten program nieodpłatnie.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego zabierze
wszystkie śmieci.

Restauracja Słoneczna Polana zapewni wikt sprzątającym.

Cukiernia Złoty Klucz postara się, aby wszystkim było „słodko”.

Piotr Pacewicz Studio813 przygotuje z tych działań film poglądowy.

Katarzyna Anna Tkaczyk Photography wykona fotorelację.

Sprawozdania, relacje i informacje w internecie zapewni Jacek Pawluczuk Pawluczuk.info

Michał Semczyszyn z powodu swoich zainteresowań będzie pilnował czy jakiś „śmieć” (znalezisko) nie
powinien trafić do muzeum.

Zapraszamy do wspólnego działania i współpracy. Razem możemy więcej!

Wszystko po to by dbać o miejsce, w którym żyjemy!

Więcej informacji
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