ITÄMERI-KÄVELY: TIEDOTE KUMMILLE
Hei,
Koulumme ___________________________ on päättänyt osallistua tänä vuonna ___.___.2020
Baltic Sea Action Groupin (BSAG) Itämeri-kävelyyn Itämeren hyväksi.
Itämeri-kävelyn järjestäminen on kouluille hauska tapa kerätä rahaa hyvään tarkoitukseen. Itämerikävelyssä oppilaat kiertävät Itämeri-rataa, ja jokaisesta suoritetusta kierroksesta oppilas saa
merkinnän omaan Itämeri-passiinsa. Itämeri-kummi ja oppilas sopivat yhdessä ennen kävelyä
summan (1, 2 tai 5 euroa), jonka kummi lahjoittaa kierrosta kohden. Kummi lahjoittaa
kokonaissumman, joka määräytyy passiin merkittyjen kierrosten ja ennalta sovitun palkkion
mukaan.Koulu lahjoittaa kerätyt varat valittuun hyväntekeväisyyskohteeseen.
Tämän vuoden keräyskohteemme BSAG, viralliselta nimeltään Elävä Itämeri säätiö, on vuonna
2008 perustettu sitoutumaton säätiö, jonka tavoitteena on Itämeren palauttaminen hyvään
ekologiseen tilaan, jotta tulevatkin sukupolvet voisivat nauttia merestä. BSAG tekee työtä Itämeren
puolesta tuomalla yhteen kulloinkin tarvittavia, vaikutusvaltaisia tahoja – yrityksiä, tutkijoita ja
poliittisia päättäjiä. Säätiön kunnianhimoisella agendalla on rehevöitymisen ja ilmastonmuutoksen
hillintä, ympäristöriskien hallinta merellä ja meriluonnon monimuotoisuuden suojelu. Säätiötä
koskevat lisäkysymykset: Elena Belle elena.belle@bsag.fi puh. 040 775 0686.
Tärkeää Itämeri-kävelystä:
➢ Osallistuminen on oppilaalle vapaaehtoista.
➢ Oppilas valitsee itselleen Itämeri-kummin, joka voi olla kuka tahansa –
esimerkiksi perheenjäsen tai tuttava.
➢ Itämeri-kummi ja oppilas sopivat yhdessä summan (1, 2 tai 5 euroa) käveltyä kierrosta
kohden. Kierroksen pituus on noin 500m.
➢ Itämeri-kävelyyn osallistuvien vakuutuksen huolehtii koulu.
Itämeri ei voi odottaa, kaikkien apua tarvitaan nyt!
Ystävällisin Itämeri-terveisin,
__________________________

Itämeri-kävelyn tuotto lahjoitetaan Baltic Sea Action Groupin (Elävä Itämeri Säätiön) Itämeri-työn hyväksi.
Rahankeräyslupa: RA/2016/521 voimassa 01.11.2016 -31.10.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.
Lisätietoa:
www.bsag.fi
www.itamerikoulu.fi

OHJEET ITÄMERI-KÄVELYN KUMMILLE
1. Ennen Itämeri-kävelyä oppilas täyttää kaksi lomaketta yhdessä kumminsa kanssa ja jättää
toisen kappaleen kummille kuitiksi.

2. Itämeri-kävelyn jälkeen palkkio voidaan joko maksaa oppilaalle, joka toimittaa rahat
kouluunsa tai palkkio voidaan maksaa suoraan koulun tilille:

Tilin omistaja:
Tilinumero:
BIC:
Viesti:

3. Koulu

Itämeri-kävely 2020 + Koulun nimi + Oppilaan nimi
tilittää

rahat

eteenpäin

Baltic

Sea

Action

Groupille.

4. Vaihtoehtoisesti oppilaan kummi maksaa palkkion suoraan BSAG:n tilille.
Tilin omistaja:

Elävä Itämeri säätiö

Tilinumero:

FI20 6601 0001 0935 66

BIC:

AABAFI22

Viesti:

Itämeri-kävely 2020 + Koulun nimi + Oppilaan nimi

Itämeri-kävelyn tuotto lahjoitetaan Baltic Sea Action Groupin (Elävä Itämeri Säätiön) Itämeri-työn hyväksi.
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ITÄMERI-KÄVELYN KUMMILOMAKE
Koulu:
Oppilas ja luokka:
Kummi:
Kummin puh / s-posti:
Sovittu lahjoitus per
kilometri (Alleviivaa valittu
vaihtoehto)

1 euro

Palkkio maksetaan:
(Alleviivaa valittu
vaihtoehto)

Käteisellä

2 euroa

5 euroa

Koulun tilille (maksuaika 14 pv)
BSAG:n tilille

Paikka ja aika __________________________________

Kummin allekirjoitus ____________________________
Kummilomaketta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummille ja yksi koululle.
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