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Czyste Tatry: przybywa wolontariuszy, którzy chcą sprzątać góry

Od początku czerwca trwa internetowa rejestracja wolontariuszy na jubileuszową,
dziesiątą edycję Czystych Tatr. Wystarczyły nieco ponad dwa tygodnie, żeby zapełniła
się jedna trzecia miejsc. Na liście jest już ponad 500 osób i z każdym dniem ich
przybywa. W tym roku sprzątać nasze najwyższe góry będzie 4000 chętnych.

Czyste Tatry odbywają się nieprzerwanie od dziesięciu lat i nie było przeszkody, która
zatrzymałaby wolontariuszy Stowarzyszenia Czysta Polska przed posprzątaniem szlaków. Upał,
ulewny deszcz, a nawet pandemia nie powstrzymała miłośników gór przed realizacją swojej
misji. Musieli jedynie dostosować się do obostrzeń, by jeszcze mocniej zaznaczyć, że nawet w
niesprzyjających okolicznościach dobro środowiska naturalnego jest dobrem najwyższym.

W tegorocznej, dziesiątej edycji wielkiego sprzątania weźmie udział 4000 wolontariuszy. Jednak
ze względu na obostrzenia „tylko” 2500 otrzyma koszulki uprawniające do bezpłatnego wstępu
na szlaki Tatrzańskiego Parku Narodowego. Od początku czerwca trwa rejestracja internetowa,
w której przewidziano 1500 miejsc i już ponad jedna trzecia listy zapełniła się osobami z całej
Polski, które chcą dać dobry przykład i być częścią tego edukacyjnego projektu.
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Warto więc się pospieszyć i wcześniej zarezerwować pakiet startowy, który będzie można
odebrać w wybranym punkcie u stóp Tatr w dniu akcji - 31 lipca 2021, zwłaszcza, że miłośników
gór w Polsce nie brakuje. Wśród nich jest również marka Alpinus, outdoorowa legenda lat 90.,
która dołączyła do grona partnerów wydarzenia. Marka doskonale rozumie, jaką wartość ma
nietknięta, tatrzańska przyroda, bowiem sama zrodziła się z miłości do gór.

- Czyste Tatry to projekt, który daje nam poczucie jedności z górami i ze wszystkimi, którym na
nich zależy. Dbając o czystość gór, dbamy o nas samych, o nasze wrażenia podczas pieszych
wypraw. Dbamy o to, aby nasze dzieci mogły także podziwiać ich piękno, teraz i za kilkanaście
lat. Najpiękniej spędzamy czas w otoczeniu nieskalanej natury. O tę czystość mamy obowiązek
dbać - mówi Radomir Sobczak, dyrektor handlowy Alpinus Group.

Załoga Alpinusa nadal jest silnie związana z górami i w tym roku, zgodnie z przesłaniem „Przyg
oda czeka tuż za rog
iem”
zachęca społeczeństwo do spędzania czasu w górach w duchu wartości ekologicznych,
wspierając akcję Czyste Tatry.

– Znamy potrzeby ludzi pasjonujących się turystyką i sportami górskimi, ale znamy też potrzeby
górskiej fauny i flory. Przekazujemy część zysku ze sprzedaży naszych produktów na rzecz
Czystych Tatr, bo wierzymy, że przesłanie płynące z tej akcji, może zmienić złe nawyki na
dobre i pomóc zadbać o to, co dla nas najcenniejsze – podkreśla Radomir Sobczak.

Wielkie sprzątanie Tatr zaplanowano na sobotę 31 lipca. Rejestracja wolontariuszy trwa na
stronie www.czystapolska.org.pl . Tysiąc osób będzie mogło również odebrać pełne pakiety w
jednym z mobilnych punktów w dniu akcji. Wewnątrz znajdą się workoplecaki, worki na śmieci,
rękawiczki ochronne, koszulki identyfikujące wolontariuszy, lekki prowiant oraz kilka prezentów
od partnerów wydarzenia.
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