Zöld és klímabarát nyaralás
Már igazi klímabarát nyaralók vagytok? Tudatosan tűzitek ki az úti célt? Pihenés közben is odafigyeltek,
hogy mit és hol vesztek, na meg esztek? Energiatakarékos programokat, és zöld szálláshelyet
választotok? Ellenőrizzétek listánkkal, hogy mindent megtesztek-e már a klímabarát nyaralásért!

Ez az ellenőrző lista az EnergiaKözösségek 2020/2021-es évadának 3. versenyfeladata keretében
készült, elsősorban a program résztvevői számára. De természetesen a listát bárki kitöltheti, aki szeretné
felmérni, mennyire zöldek, klímabarátak nyaralási szokásai – ebben az esetben az első kérdésben
bármilyen fiktív nevet megadhattok, a második kérdésnél pedig válasszátok a „Nem veszek részt az
EnergiaKözösségek programban” lehetőséget.

A kitöltés körülbelül 5-6 percet vesz igénybe!

Minden információt és adatot bizalmasan, az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezelünk, és
harmadik fél számára nem adunk át. Kérjük, olvassátok el Jogi és adatvédelmi nyilatkozatunkat, ahol
részletes tájékoztatást adunk arról, hogy az adatok feldolgozása hogyan és milyen módon történik, illetve
miként felel meg a projekt az Európai Unió adatvédelmi szabályzata (GDPR) által előírt
követelményeknek.

Ha bármi kérdésetek lenne, forduljatok hozzánk bizalommal az info@energiakozossegek.hu címen!

A részletes versenyszabályzat elérhető honlapunkon.
www.energiakozossegek.hu
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Így nyaralunk zölden, felelősen

Utazás, úti cél
Szinte mindig belföldi, vagy könnyen elérhető európai úti célt választunk.
Tengerentúlra csak ritkán (nem minden évben) utazunk.
Nem repülünk.
Csak ritkán (nem minden évben) repülünk nyaralási céllal, és akkor sem csak egy
hosszú hétvégére.
Előnyben részesítjük a közösségi közlekedést nyaraláskor is, szívesen vonatozunk stb.
Ha várost nézünk, sétálunk vagy tömegközlekedünk, de semmi esetre sem taxizunk.
Utazásunk karbon-lábnyomát kiszámoljuk.
Utazásunk karbon-lábnyomát faültetéssel is kompenzáljuk. :)
Ha utazási irodával utazunk, abból is felelőset választunk.

Program
Nyaralás során alternatív, szabadtéri programokat választunk: kerékpározunk,
evezünk, túrázunk.
Elsősorban természeti látványosságokat keresünk fel.
Ügyelünk rá, hogy ne zavarjuk a természet nyugalmát.
Ha szükséges, helyi túravezetők kérünk meg, hogy kísérjenek minket.
Kerüljük a kétes hírű állatkerteket, aquaparkokat.
Próbáltunk már segítő-nyaralást is: voltunk bio-farmon, állatokat menteni, rászorulókat
táboroztatni stb.
Együttműködtünk már helyi természetvédő szervezetekkel.

Szálláshely
Előnyben részesítjük a kisebb, családias, egyszerű szálláshelyet a nagy, elegáns
hotelekkel szemben.
Előre érdeklődünk szálláshelyünkön az energia- és víztakarékos megoldások
lehetőségeiről.
Gyakran kempingezünk.
Környezetbarát, minősített szálláshelyet választunk.
Odafigyelünk a szelektív hulladékgyűjtésre.
Szálláshelyünkön sem pazaroljuk az energiát, figyelünk a lámpák lekapcsolására és
TV nézés helyett olvasunk, pihenünk.
Ha van is a szálláson, kerüljük a légkondicionáló használatát.
Jelezzük, hogy nincs szükségünk minden nap ágynemű és törülköző cserére.

Ételek, vásárlás
Olyan szálláshelyet választunk, ahol az ételeket felelősen (pl. helyi termelőktől, bio és
fairtrade forrásból stb.) szerzik be.
Apartmanban, kempingben szállunk meg és magunknak főzünk abból, amit
fenntartható forrásokból szereztünk be.
Szendvicset készítünk a városnézéshez, kiránduláshoz, hogy elkerüljük a
gyorsételeket.
A hulladékmentességet is szem előtt tartjuk (pl.: nyaralás során sem iszunk palackos
vizet, visszük magunkkal a kulacsunkat, textilszalvétáink).
Nem vásárolunk utazásunkra kis kiszerelésű piperecuccokat.
Nem vásárolunk egzotikus (gyakran illegális és környezet pusztulásával járó) tárgyakat
szuvenírnek.
Nem vásárolunk felesleges kis tárgyakat szuvenírnek, ajándéknak.
Nem gyűjtünk be felesleges szórólapokat, kuponokat, turistáknak szóló
papírtérképeket.

Csináltok még mást is utazás, nyaralás során a zöldítés, illetve az
energia- és erőforrástakarékosság érdekében? Osszátok meg
velünk!

Köszönjük a kitöltést!
Kellemes klímabarát nyaralást kívánunk mindenkinek!

A lista elérhető és letölthető az EnergiaKözösségek honlapjáról.
A GreenDependent Intézet Csapata

