PRAVI ZMAGOVALCI
SO ČISTI ZMAGOVALCI

Biti športnik je super, navijati za športnike
prav tako. Vendar pa ima vsaka športna
prireditev tudi svojo temno plat – kupe
smeti, avtomobilske izpuhe, uničeno
naravo in nevšečnosti za lokalno
skupnost. Komur uspe tekmovati in
navijati tako, da to nima negativnih
posledic za okolje in družbo, postane del
športne elite. Vsak športni dogodek z njim
je – ne glede na rezultat – čista zmaga.

1:0
AVTO
PUSTIM
DOMA

Na športni dogodek lahko pridem na tisoč in en način. Najboljše
je, če prikolesarim ali pridem peš. To je okolju najbolj prijazno, pa
še dobro je za zdravje. Če se že moram peljati, grem z vlakom ali
avtobusom. Če res ne gre drugače kot z avtom, se peljem še s
kom in vozim počasi.

2:0
UŽIVAM
DOBRO
HRANO

Obstajajo kalorije, ki prinašajo mnogotere koristi. Sveža,
sezonska, lokalna in ekološko pridelana hrana je dobra za moje
zdravje in za naše okolje. Zraste nedaleč stran, zato ne povzroča
izpustov toplogrednih plinov zaradi prevozov. Je polna vitaminov
in ni kemično obdelana. Pa še okusna je.

3:0
ŽIVIM FAIR
PLAY

Fair play naredi vsak šport bolj pozitiven in navdihujoč. Zato
tekmujem pošteno, upoštevam pravila in navijam strastno, a
kulturno. Pomagam ljudem s posebnimi potrebami, spoštujem
drugačnost in varujem okolje. Tak sem tudi zunaj igrišča, klanca
ali steze – kadar kupujem, poslujem ali se zabavam, izbiram
odgovorno.

4:0
NAVIJAM ZA
LOKALNO

Kadar lahko izbiram, se odločim za lokalno. Z izbiro prenočišča,
hrane, prevozov in izdelkov podpiram lokalno gospodarstvo in
ohranjanje kulturne dediščine ter varujem okolje. Tako prispevam
k temu, da šport postane gonilo zdravega razvoja, lokalni
skupnosti pa omogočam povečanje zaposlitvenih priložnosti.
Lokalnega ni treba pripeljati z drugega konca sveta, lokalno nam
je blizu.

5:0
NE MEČEM
VSEGA V ISTI
KOŠ

Odpadki so ena najbolj nesrečnih sledi naše družbe. Karkoli
kupujem, izberem možnost, ki pomeni manj odpadkov. Izbiram
izdelke z manj embalaže, vodo si natočim iz pipe in dobro
premislim, kaj sploh potrebujem. Kadar pa vendarle pridelam
odpadke, jih zbiram ločeno, da omogočim recikliranje, ter tako
zmanjšam onesnaževanje ter porabo surovin in energije.

6:0
NAVIJAM ZA
SVOJO EKIPO

Podpiram družbeno odgovorne prakse v športu. Družino, prijatelje
in kolege spodbujam k trajnostnim praksam. Z veseljem pohvalim
organizatorja ali ga opozorim na priložnosti za izboljšave.

Podprto z donacijo Švice v okviru Švicarskega prispevka razširjeni Evropski uniji.

