
Namaluj přírodu a vyraz se svou třídou na celodenní výlet!

Vezmi spolužáky, kamarády nebo rodiče ven, navštivte naučnou stezku,
vyhlídku či ptačí pozorovatelnu Českého svazu ochránců přírody, které vznikly
v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě, a namaluj krajinu kolem sebe!

Výtvarná soutěž„Jsem Blíž přírodě!“ trvá od 1. 4. 2012 do 13. 5. 2012 a zapojit
se do ní můžou děti předškolního a školního věku hned ve třech kategoriích.

Podrobné informace o soutěži, její pravidla spolu s velkým množstvím tipů
na výlety do přírodně cenných míst najdeš na internetových stránkách
www.blizprirode.cz.

Maluj s NET4GAS a buď
Blíž přírodě!



Jako dobrý soused cíleně a dlouhodobě přispíváme
k rozvoji lokalit v naší působnosti.
Chcete vyrazit na zajímavý výlet? V průběhu jara Český svaz ochránců přírody
při programu NET4GAS Blíž přírodě uspořádá na vybraných lokalitách několik
zajímavých výletů s odborným výkladem. Zaručeně se nebudete nudit vy ani
vaše děti. Program akcí a exkurzí pořádaných na lokalitách z programu
NET4GAS Blíž přírodě naleznete na www.blizprirode.cz a www.csop.cz

Pojďte s námi na výlet na www.blizprirode.cz!

Český svaz ochránců přírody je sdružení lidí, kteří mají rádi přírodu a chtějí ji aktivně chránit.
V současné době máme téměř 8000 členů. Mezi nimi jsou profesionální odborníci i nadšení
dobrovolníci, dospělí i děti. Každý může pomoci. Máte rádi přírodu? Přidejte se k nám! Více
informací naleznete na www.csop.cz.

Společnost NET4GAS si je vědoma své společenské odpovědnosti, a proto rozvíjí a dále prohlubuje
svou koncepci sponzoringu a firemního dárcovství. Je spolehlivým a bezpečným provozovatelem
plynárenské přepravní soustavy a rozvíjí odpovědnou politiku životního prostředí s ohledem na
budoucí generace. Oblast podnikání NET4GAS úzce souvisí s otázkou ochrany přírody a životního
prostředí a od toho se odvíjí i dlouhodobá sponzoringová strategie firmy realizovaná v rámci
programu NET4GAS Blíž přírodě. NET4GAS je generálním partnerem Českého svazu ochránců
přírody a projektu Revitalizace rašelinišť v Krušných horách občanského sdružení DAPHNE ČR –
Institut aplikované ekologie, podporuje i další subjekty. Podrobné informace o otevřených lokalitách
i dalších přírodních zajímavostech či tipy na výlet představuje veřejnosti na internetových stránkách
www.blizprirode.cz.


