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Vložte informácie o Vašich Zelených dňoch obcí 2005! ale prečo nie o tých 
z tohto roku??? 

Zverejnite informácie o Vašej vlastnej aktivite zameranej na ochranu životného 
prostredia pre partnerov v Európe - zadarmo! Vyplňte formulár a Vaša aktivita bude 
zverejnená vo vyhľadávacej databáze Zelených dní obcí  na stránke 
www.urbangreendays.org 

Každú aktivitu môžete uviesť samostatne. 

Správy o Vašich aktivitách môžete vložiť aj online na stránke 
www.urbangreendays.org/index.php?enter_activity. Vyplnený formulár, prosím 
pošlite ako prílohu na adresu urbangreendays@iclei-europe.org alebo fu odfaxujte 
na číslo +49-761 / 36 89 2-29, alebo zašlite poštou ICLEI – Local Governments for 
Sustainability, European Secretariat, Leopoldring 3, 79098 Freiburg / Germany. 
Každú aktivitu, prosím, uveďte len raz. 
Vložte informácie o Vašej aktivite vrámci Zelených dní obcí 
2005_aktuálny rok? 

Názov aktivity:       

Miesto (Mesto/obec/mestská časť):       

Krajina:       

Web stránka aktivity: http://      

Kontaktná adresa:       

Organizátori / Sponzori:       

Téma aktivity Zelených dní obcí (zaškrtnite len jedno okienko): 

 udržateľnosť 
všeobecne 

 manažment ŽP   Plánovanie a územný 
rozvoj  

 životné prostredie 
všeobecne 

 Verejné 
obstarávanie a nákup 

 riadenie zamerané na 
ochranu ŽP, Local Agenda 21 

 Ovzdušie  Turizmus  Pôda a jej využívanie  
 Doprava  Ekonomika  Pružné komunity  
 Energie  Zdravie  Eco-efektívnosť 
 Vzduch  Odpad  Voda 
 iné   

Cieľová skupina (zaškrtnite len jedno okienko): 

 všetci obyvatelia  mládež  administratíva 
 ženy  firmy  médiá 
 deti / školy  poslanci  iná špecifická cieľová 

skupina 
Krátky popis (vo vašom materinskom jazyku)*:       

Štátny jazyk:       

Krátky popis (v angličtine)*:       

http://www.urbangreendays.org/
http://www.urbangreedays.org/
mailto:urbangreendays@iclei-europe.org


 

 www.urbangreendays.org  

Dátum konania aktivity (od - do, alebo priebežne):       

Extra materiály alebo obrázky (plný názov textu)**:       

*Prosíme, vyplňte aspoň raz 
**Prosíme, pošlite aktuálny text na adresu urbangreendays@iclei-
europe.org 

Informácie o Vás (nebudú publikované) 

Meno:       

Priezvisko:       

Titul / Funkcia:       

Organizácia:       

Adresa:       

PSČ:       

Mesto/obec, krajina:       

Telefón:       

Fax:       

E-mail:       

Som zástupca (zaškrtnite len jedno okienko): 

 miestnej samosprávy  štátnej, národnej  
alebo európskej 
inštitúcie  

 seba 

 asociácie /NGO  konzultant  iné 
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