
ŚMIECI NALEŻĄ DO PLECAKA
W górach czy w lesie nie znajdziesz zbyt wielu pojemników na 
śmieci. Dlatego nie wyrzucaj śmieci, butelki PET, szlugi ani skórki 
od banana i zabierz ich z sobą.

CO PRZYNIEŚ, TO ZABIERZ 
Podstawowa zasada każdego turysty? Spakuj tylko to, co ci potr-
zebne i przynieś znów z powrotem. Do przekąski koniecznie 
spakuj plastikowy worek. Nawet plastik może być przydatny, 
jeżeli zostanie dobrze wykorzystany. Zapakujesz do niego resztki 
jedzenia, nic z niego nie wypadnie, nie wyleje się, po użyciu go 
umyjesz i następnym razem użyjesz go ponownie!

KIEDY WYRZUCISZ CHUSTKĘ, NIE 
BĘDZIESZ FAJNYM 
TURYSTĄ
Każda wyrzucona chustka papie-
rowa wytrzymuje w przyrodzie 
przez 5 miesięcy. Dlatego dobrze 
się zastanów, czy doprawdy 
koniecznie trzeba go użyć i potem 
wyrzucić.

JEŻELI NIE MA 
INNEGO WYJŚCIA, 
ZAKOPAJ JĄ GDZIEŚ
Jeżeli już użyjesz chustki, 
zakop ją. Szybciej się rozkłada 
i z całą pewnością lepiej patrzeć 
na zielony mech  niż na ziemię „zaś-
nieżoną“ białymi chustkami.

SKÓRKA I SZLUGA, TO TYLKO BAJZEL
Pytasz dlaczego ani skórka od banana? W naszych lasach nie 
rosną banany i szczególnie: każda skóra jest impregnowana che-
mikaliami, które później przenikają do gleby. Wyobraź sobie, że 
każdy turysta wyrzucił by skórkę. A szlugi jeszcze gorsza sprawa.

NIE WYTWARZAJ HISTORII TWOIMI ŚMIECIAMI 
Każdy wyrzucony przedmiot pozostawia w przyrodzie ślad. 
Chociaż z czasem się rozpadnie. Chustka papierowa rozkłada 
się przez około 5 miesięcy. Skórka od banana nawet o miesiąc 
dłużej, szlugi i puszki przez 15 lat, torebka foliowa 25 lat, guma 
do żucia przez 50 lat, butelka plastikowa ponad 100 lat a szkło 
prawdopodobnie nie rozłoży się nigdy.

PRZYRODA, TO ŚWIĄTYNIA
Nie bądź egoistą i pomyśl o tych, którzy przyjdą po ciebie. 
Na pewno nie chcesz, by Twoje prawnuki znały zielony las tylko 

z biologii i twoich starych zdjęć selfie.

W PRZYRODZIE NIE JESTEŚ SAM
W przyrodzie jesteś gościem. Żyje tam mnóstwo 

zwierząt i roślin, którym swą wizytą zakłócasz ich 
mieszkanie. Szanuj to, nie rób zbędnego hałasu 

i wybieraj raczej oznakowane szlaki turystyczne. 
Przyroda jest dla nas od zawsze naj-

bardziej dostępną oazą spokoju, 
a więc po co to psuć?

POSPRZĄTAĆ PO 
DRUGICH JEST COOL

Chroń przyrodę, nie tylko przez zabie-
ranie swych śmieci. Zabierz także śmieci, 
które wypadły komuś innemu. Kiedy 
będziemy dotrzymywać ww. zasadę, góry 

i lasy będą dla nas wszystkich super 
miejscem.

MAMO, TATO, NAUCZ DZIECI – LAS TO 
WYCIECZKI A KOSZ NA ŚMIECI
Nawet najmniejszy turysta powinien znać podstawy tego, co i jak 
należy się zachowywać w przyrodzie. Dlatego mamo, tato, wujku, 
ciociu, naucz zasad swe maluchy. Dzięki temu zachowamy piękną 
przyrodę, która przetrwa pokolenia.

... i nie zapomnij, że przyroda to nie toaleta. Każdy czas od czasu musi skorzystać z toa-
lety za świerkiem, pomyśl o tym, byś po sobie nie pozostawił stos papieru toaletowego 
lub spustoszenie w krzewach jagodowych.

Przecież chcesz wrócić z wycieczki i powiedzieć sobie #niejestemświnią #niesomprasa

Więcej na stronach internetowych niesomprasa.sk i portalach społecznościowych.

DEKALOG FAJNEGO TURYSTY

INICJATOR 
PROJEKTU

PROJEKT ZOSTAŁ 
WSPARTY PRZEZ

CMYK: 0, 0, 0, 0 

CMYK: 100, 60, 0, 0 

CMYK: 0, 100, 100, 0 

CMYK: 15, 35, 70, 0 


