Noi suntem montaniarzi! Suntem iubitori de natură și măreție, de poteci și triluri de
păsări vesele, de aer tare și izvoare dătătoare de viață. Noi suntem Montaniarzi! Suntem
mereu cu gândul la creste și păduri, la priveliști și provocări. Noi suntem MONTANIARZI!
Suntem o comunitate și o mișcare, suntem cei care vor să redea muntelui ce-i aparține,
măreția! Noi suntem tu, noi suntem voi!
Dacă și voi credeți asta, alăturați-vă campaniei noastre-manifest: Let’s Do It, Carpati!
Împreună pentru munți curați!
În luna iulie, Asociația Montană Carpați alături de Let’s Do It, Romania!, a demarat
campania națională de ecologizare montană Let’s Do It, Carpați!, în cadrul căreia, cu sprijinul a
160 de voluntari determinați, am strâns 340 de saci de deșeuri din zona montană.
Campania a venit natural din scopul comun al celor două asociații - acela de a elibera natura
de o povară care nu este a ei. Astfel, am derulat același tip de activitate pe care partenerii noștri o
organizează în toată România, dar concentrată pe zona montană și dedicată comunității iubitorilor
de munte.
Prin această scrisoare ne adresăm vouă, ca organizație responsabilă, să vă alăturați cauzei
campaniei Let's do it, Carpați! iar, pe 17 septembrie, de ziua de curățenie națională, să acționăm
împreuna pentru munți curați! Cu cât vom fi mai mulți, cu atat impactul va fi mai mare atât prin
mobilizarea generală, cât și prin promovarea responsabilității unui viitor așa cum ni-l dorim cu
toții.
Cum să vă alăturați? Adunați un grup de acțiune, alegeți un traseu sau o zonă montan/ă
pe care să îl/o curățați pe 17 septembrie, iar noi vă vom fi alături cu informații (un ghid de
organizare), cu materialele necesare acțiunii, cu promovarea și vă vom oferi suportul de care aveți
nevoie.
Așteptăm cu nerăbdare răspunsul vostru până pe 3 septembrie, moment în care vom începe
organizarea evenimentelor.
Contact: cristina.rotaru@asociatiamontanacarpati.ro, 0742869598

