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10 lipca 2016 r. w całej Europie odbędzie się akcja BIG JUMP czyli „wielkie wejście do wody”. Celem
inicjatywy jest poparcie dla czystych i pełnych życia rzek wyrażone poprzez wchodzenie do stawów,
jezior, mórz, rzek i innych akwenów. Obchody BIG JUMP organizowane są każdego roku, od 2005 r.

Punktualnie od godzinie 15 będzie można wziąć udział w BIG JUMP czyli „wielkim wejściu do wody”. Można to zrobić samemu, albo wspólnie zbierając grupę osób.W BIG
JUMP mogą uczestniczyć rodziny, organizacje społeczne, samorządy, stowarzyszenia, uczestnicy kolonii, półkolonii i obozów wypoczynkowych. Akcji często towarzyszą
pikniki, festyny, zajęcia edukacyjne czy spotkania rodzinne.
Obchody BIG JUMP powiązane są z wprowadzeniem tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej, której ideą jest osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód. W Polsce impreza
koordynowana jest przez Klub Gaja, w ramach programu Zaadoptuj rzekę przy współpracy z pomysłodawcą akcji European Rivers Network.
Jak zorganizować BIG JUMP czyli „wielkie wejście do wody”:
1. Dołącz do wydarzenia BIG JUMP na facebook.com/Klub.Gaja.
2. Wyślij wypełnioną kartę zgłoszenia na adres zaadoptujrzeke@klubgaja.pl.
3. Zaproś na wydarzenie rodzinę, przyjaciół, współpracowników, sąsiadów, zabierzcie ze sobą zwierzęta.
4. 10 lipca (niedziela) 2016 r. o godzinie 15.00 wejdziecie wspólnie do wody - wystarczy zanurzyć stopy lub dłonie, koniecznie zróbcie pamiątkowe zdjęcie. BIG JUMP
można zorganizować wszędzie nad rzeką, stawem, jeziorem, morzem a nawet nad basenikiem w ogrodzie czy na balkonie.
5. Zdjęcia wraz z krótką relacją z BIG JUMP wyślij na adres zaadoptujrzeke@klubgaja.pl. Najciekawsze zostaną opublikowane na stronach oraz funpage’u Klubu Gaja.
Autorzy trzech najciekawszych relacji otrzymają nagrody.
6. Pamiętaj – bądź ostrożny nad wodą! Bądźmy bezpieczni, korzystajmy z wody pod profesjonalną opieką. Zapoznajmy się z zasadami bezpieczeństwa nad wodą.
7. Wszystkie miejsca BIG JUMP zgłoszone do Klubu Gaja znajdą się na interaktywnej mapie Polski - www.zaadoptujrzeke.pl.
BIG JUMP to inicjatywa, która ma przypominać, że woda i rzeki są ważne.

