
 

 

 

IInnddiiaannaa  WWaatteerr//WWaasstteewwaatteerr  AAggeennccyy  RReessppoonnssee  NNeettwwoorrkk  

IINNWWAARRNN  SSPPOONNSSOORRSSHHIIPP  PPRROOGGRRAAMM  
  
IInnWWAARRNN  iiss  aa  nneettwwoorrkk  ooff  wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  uuttiilliittiieess,,  ppuubblliicc  aanndd  pprriivvaattee,,  tthhaatt  hhaavvee  ssiiggnneedd  aa  vvoolluunnttaarryy,,  
mmuuttuuaall  aaiidd  aaggrreeeemmeenntt  ttoo  pprroovviiddee  aaiidd  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  uuttiilliittyy  ppeerrssoonnnneell  aanndd  eeqquuiippmmeenntt  ttoo  hheellpp  ootthheerr  mmeemmbbeerr  
uuttiilliittiieess  ggeett  tthheeiirr  wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  ffaacciilliittiieess  bbaacckk  iinnttoo  ooppeerraattiioonn  aafftteerr  mmaajjoorr  eemmeerrggeenncciieess..    TThhee  iinniittiiaattiivvee  iiss  
lleeaadd  bbyy  aa  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee,,  nnoonnee  ooff  wwhhoomm  aarree  ppaaiidd  ffoorr  tthheeiirr  iinnvvoollvveemmeenntt..    IIff  yyoouu  bbeelliieevvee  iinn  oouurr  IInnWWAARRNN  
mmiissssiioonn::  ““TToo  ssuuppppoorrtt  aanndd  pprroommoottee  ssttaatteewwiiddee  eemmeerrggeennccyy  pprreeppaarreeddnneessss,,  ddiissaasstteerr  rreessppoonnssee,,  aanndd  mmuuttuuaall  aaiidd  
bbeettwweeeenn  wwaatteerr  aanndd  wwaasstteewwaatteerr  uuttiilliittiieess  rreessppoonnddiinngg  ttoo  mmaajjoorr  eemmeerrggeenncciieess””,,  aanndd  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  ffiinnaanncciiaallllyy  
ssuuppppoorrtt  tthhee  iinniittiiaattiivvee  pplleeaassee  ccoonnssiiddeerr  bbeeccoommiinngg  aa  ssppoonnssoorr..    MMoonniieess  rreecceeiivveedd  ffrroomm  oouurr  ssppoonnssoorrss  wwiillll  bbee  uusseedd  ffoorr  
iimmpprroovviinngg  aanndd  kkeeeeppiinngg  oouurr  IInnWWAARRNN  WWeebbPPaaggee  ffuunnccttiioonniinngg,,  ffoorr  mmeeeettiinngg  aanndd  ttrraaiinniinngg  eexxppeennsseess,,  aanndd  ffoorr  
eedduuccaattiioonn  aanndd  pprroommoottiioonnaall  mmaatteerriiaallss..  
  
TThhee  ffoolllloowwiinngg  ssppoonnssoorrsshhiipp  lleevveellss  aarree  aavvaaiillaabbllee::  
  

PPllaattiinnuumm::  $$22,,550000  oorr  MMoorree  
GGoolldd::  $$11,,000000  --  $$22,,449999  

SSiillvveerr::  $$550000  --  $$999999  
BBrroonnzzee::  $$110000  --  $$449999  

  
SSppoonnssoorrsshhiippss  aarree  ffoorr  oonnee  ccaalleennddaarr  yyeeaarr..      
  
TThhee  ffoolllloowwiinngg  aaccttiioonnss  wwiillll  bbee  ttaakkeenn  ttoo  aacckknnoowwlleeddggee  oouurr  ssppoonnssoorrss  uunnlleessss  tthhee  ssppoonnssoorr  wwiisshheess  ttoo  bbee  aannoonnyymmoouuss::  
  

  AAllll  ooff  tthhee  ssppoonnssoorrss  wwiillll  rreecceeiivvee  aa  ssppoonnssoorrsshhiipp  cceerrttiiffiiccaattee  iinnddiiccaattiinngg  tthhee  yyeeaarr  aanndd  tthhee  lleevveell  ooff  ssppoonnssoorrsshhiipp..  
  AA  lliisstt  ooff  tthhee  ccuurrrreenntt  ssppoonnssoorrss  iinnddiiccaattiinngg  tthhee  lleevveell  ooff  ssppoonnssoorrsshhiipp  wwiillll  bbee  mmaaiinnttaaiinneedd  oonn  tthhee  IInnWWAARRNN  

HHoommee  PPaaggee  aatt  wwwwww..iinnwwaarrnn..oorrgg..  
  PPrriioorr  ttoo  tthhee  eenndd  ooff  eeaacchh  yyeeaarr  tthhee  lliisstt  ooff  tthhee  ssppoonnssoorrss  ffoorr  tthhaatt  yyeeaarr  wwiillll  bbee  ddiissttrriibbuutteedd  ttoo  aallll  ooff  tthhee  uuttiilliittyy  

eemmeerrggeennccyy  mmaannaaggeemmeenntt  ppeerrssoonnnneell  rreeggiisstteerreedd  iinn  oouurr  IInnWWAARRNN  WWeebbPPaaggee  ddaattaabbaassee..    
  TThhee  lliisstt  ooff  ccuurrrreenntt  ssppoonnssoorrss  wwiillll  bbee  ppuubblliisshheedd  aatt  lleeaasstt  oonnccee  aannnnuuaallllyy  iinn  oouurr  ffoouurr  ssppoonnssoorriinngg  aassssoocciiaattiioonn’’ss  

((IINNAAWWWWAA,,  IIWWEEAA,,  IIRRWWAA,,  aanndd  AAIIRRWW))  nneewwss  ppuubblliiccaattiioonnss..    
  SSiillvveerr,,  GGoolldd  aanndd  PPllaattiinnuumm  ssppoonnssoorrss  wwiillll  bbee  mmeennttiioonneedd  aatt  aallll  IInnWWAARRNN  eedduuccaattiioonn  aanndd  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammss..  
  GGoolldd  aanndd  PPllaattiinnuumm  ssppoonnssoorrss  wwiillll  bbee  ddiissppllaayyeedd  wwhheenn  IInnWWAARRNN  eexxhhiibbiittss  aatt  mmeeeettiinnggss  aanndd  ccoonnffeerreenncceess..  

  
TToo  ssppoonnssoorr  oouurr  IInnWWAARRNN  NNeettwwoorrkk  pplleeaassee  sseenndd  aa  cchheecckk  mmaaddee  oouutt  ttoo  IInnddiiaannaa  SSeeccttiioonn  AAWWWWAA  aanndd  iinnddiiccaattee  oonn  tthhee  
cchheecckk  tthhaatt  iitt  iiss  ffoorr  aann  IInnWWAARRNN  SSppoonnssoorrsshhiipp..  
  

IInnWWAARRNN  SSppoonnssoorrsshhiipp  PPrrooggrraamm  
IInnddiiaannaa  SSeeccttiioonn  AAWWWWAA  

55226655  EEaasstt  8822nndd  SSttrreeeett,,  SSuuiittee  331100  
IInnddiiaannaappoolliiss,,  IINN  4466225500 


