DEKLARACJA EKOTURYSTY
Mając świadomość, że każda forma turystyki wywiera wpływ na środowisko
naturalne i kulturowe, przyrodę i lokalną społeczność, ja,
………………………………………………………………………………………………………………….
deklaruję, że będę świadomie eliminować oddziaływania negatywne i wspierać
te pozytywne, w szczególności poprzez przestrzeganie i promowanie zasad
ekoturystyki.
Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Turystyki, ekoturystyka:
• związana jest z przyrodą i walorami kulturowymi, których
poznanie jest główną motywacją turysty,
• zwykle
jest
organizowana
dla
małych
grup
przez
wyspecjalizowanych, lokalnych dostawców usług,
• minimalizuje negatywne oddziaływania na środowisko naturalne
i społeczno-kulturowe,
• wspiera ochronę obszarów cennych przyrodniczo, które są atrakcją
turystyczną, poprzez:
o generowanie przychodów dla lokalnej społeczności,
organizacji i instytucji zarządzających obszarami
chronionymi,
o zwiększanie świadomości wśród mieszkańców jak i innych
turystów.
Kontynuując pomysł z Doliny Biebrzy, w ramach wspólnej inicjatywy:
Towarzystwa Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus”,
Parku Narodowego „Ujście Warty”,
Biura Turystyki Przyrodniczej DUDEK,
Klubu Przyrodników
promujemy ekoturystykę na terenie
Rzeczpospolitej Ptasiej w Ujściu Warty.

Jako EKOTURYSTA będę przestrzegać i promować zasady ekoturystyki, w tym:
unikać indywidualnego transportu samochodowego, na rzecz transportu
publicznego oraz niemotorowego (rower, kajak),
jadąc samochodem przez obszary cenne przyrodniczo i szlaki migracji zwierząt
zachowam szczególną ostrożność i zmniejszę prędkość; będę omijać takie
tereny jadąc tranzytem,
unikać zakupów, które przyczyniają się do niepotrzebnych odpadów, w miarę
możliwości nie korzystać z jednorazowych opakowań i przedmiotów,
odpowiedzialnie korzystać ze środków chemicznych i nigdy nie wylewać ich do
wody czy na ziemię,
oszczędzać wodę, energię, detergenty; dbać by odpady trafiły do recyklingu,
wybierać usługi i produkty lokalne i regionalne oraz z certyfikatem
ekologicznym, by wspierać lokalnych i ekologicznych producentów oraz
ograniczać środowiskowe skutki transportu,
wybierać lokalne usługi, by wspierać społeczność odwiedzanego miejsca,
wybierać dostawców usług turystycznych, którym bliskie są zasady
ekoturystyki,
przestrzegać przepisów dotyczących ochrony przyrody, w szczególności nie
niszczyć roślinności, nie płoszyć zwierząt, zachowywać się odpowiedzialnie, nie
hałasować i nie przeszkadzać mieszkańcom i innym turystom,
przygotowywać się do podróży tak, aby moja wizyta była świadoma i bym
w pełni zrozumiał/-a i docenił/-a walory przyrodnicze, kulturowe oraz aspekty
społeczne odwiedzanego miejsca,
wspierać proekologiczne działania i inicjatywy w odwiedzanej okolicy,
będę się bardzo starać nie zostawiać żadnego śladu swojej obecności
w miejscach cennych przyrodniczo i kulturowo, w tym zabierać swoje śmieci ze
sobą.
oraz:
………………………………………………………………………………………………………………………
Potwierdzam złożenie deklaracji, w dniu……………………………............................……

