INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 29 maja 2017

Zielona strefa Banku Ochrony Środowiska i Fundacji BOŚ na Dniu Ziemi
Jazda rowerem treningowym Cyberbike 2, samodzielne robienie przypinek, zabawy z
piaskiem kinetycznym, konkurs plastyczny, układanie klocków – to tylko niektóre z
atrakcji, przygotowanych przez Bank Ochrony Środowiska oraz Fundację BOŚ w czasie
światowych obchodów Dnia Ziemi, które odbędą się 4 czerwca br. na Polu Mokotowskim
w Warszawie.
Informacyjno-edukacyjne

stoiska

w

dwóch

dużych,

przylegających

do

siebie

i charakterystycznych namiotach, będą czynne dla uczestników festynu na Polu Mokotowskim
w godz. 10:00-18:00. W palecie zabaw – zarówno organizowanych przez Bank jak i przez
Fundację BOŚ, każdy znajdzie coś interesującego dla siebie. Zaplanowane tak, by sprawiły
radość nie tylko najmłodszym, gry i zabawy edukacyjne nawiązują do tematyki ekologii i
ochrony środowiska. Fundacja BOŚ przewidziała także robienie maskotek, specjalną zabawę
edukacyjną w liczydło wiedzy, samodzielne tworzenie i malowanie karmników oraz hotelu dla
owadów i wiele innych.
Fundacja BOŚ jest aktywna na wielu polach, podejmując szereg inicjatyw proekologicznych.
Do najważniejszych należą Postaw na Słońce, EkoModel, #Brudno Tu, Zielona ławeczka, Mój
pomysł na ekobiznes, Konkurs ekonomiczno-ekologiczny, Woda zdrowia doda i inne.

Bank Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ S.A.) rozpoczął działalność w 1991 r. Jest bankiem specjalizującym się we wspieraniu przedsięwzięć i działań na rzecz
ochrony środowiska. W ciągu ponad 25 lat działalności przeznaczył ok. 17,9 mld zł na finansowanie projektów ekologicznych. Łączna wartość inwestycji służących
ochronie środowiska zrealizowanych dzięki wsparciu Banku wyniosła ok.50 mld zł. BOŚ S.A. należy do 20 największych banków w Polsce. Od 1997 r. jego akcje
są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
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Fundacja propaguje także zdrowy tryb życia poprzez akcje: Zdrowo jem, więcej wiem, Czas na
zdrowie, aktywniepozdrowie.pl, planujegotuje.pl.
Serdecznie zapraszamy!
Więcej informacji o Dniu Ziemi: www.dzienziemi.org.pl
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