POLICJA WARMIŃSKO-MAZURSKA
http://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/aktualnosci/54143,Olsztyn-Kreci-Mnie-Bezpieczenstwo-na-Stoku-Policyjni-narciar
ze-na-stoku-Kartasio.html
2019-09-22, 20:16

Strona znajduje się w archiwum.

OLSZTYN: „KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO NA STOKU”.
POLICYJNI NARCIARZE NA STOKU KARTASIÓWKA
Na stoku Kartasiówka w Rusi policjanci edukowali dzieci, dorosłych i młodzież w ramach
ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”. Celem spotkania było promowanie
postaw odpowiedzialnego korzystania z rekreacji zimowej.
W związku z trwającymi feriami, olsztyńscy i stawigudzcy policjanci zorganizowali spotkanie z miłośnikami sportów
zimowych. Podczas eventu mundurowi udzielali cennych wskazówek jak zadbać o swoje bezpieczeństwo oraz przypominali o
przestrzeganiu obowiązujących przepisów. Nad bezpieczeństwem aktywnie wypoczywających czuwali policyjni narciarze z
OPP KWP w Olsztynie.
Funkcjonariusze zwracali m.in. uwagę, że w myśl obowiązujących przepisów każde dziecko, do 16 roku życia, jeżdżące na
nartach ma obowiązek mieć na głowie kask. Apelowali jednak, aby każdy z narciarzy oraz snowboardzistów tak się
wyposażył, aby chronił on głowę w chwili upadku. Policjanci zwracali również uwagę na sposób przewożenia pasażerów oraz
sprzętu, który musi mieć swoje miejsce w lub na pojeździe. Narty, kijki, deski snowbordowe czy łyżwy, nie mogą być
umieszczone razem z pasażerami, na siedzeniach pojazdów, stanowią bowiem potencjalne zagrożenie w chwili zdarzenia
drogowego. Mundurowi poprzez konkurs utrwalali wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych wzory świadomego unikania oraz
eliminowania ryzykownych zachowań związanych z sezonowymi zagrożeniami. Dzieci, które zdobyły najwięcej punktów
otrzymały narciarskie kaski ochronne, które są nieodzownym elementem wyposażenia każdego narciarza.
W trakcie kiedy mundurowi spotykali się z miłośnikami białego szaleństwa, na stoku służbę pełnił policyjny patrol, który dbał
o porządek i bezpieczeństwo co zostało bardzo pozytywnie odebrane przez osoby korzystające ze stoku.
Szczególnym nadzorem objęte zostały osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, których to opiekunowie zobligowani są do
niedopuszczenia ich do uprawiania narciarstwa zjazdowego lub snowboardingu bez kasku konstrukcyjnie do tego
przeznaczonego.
Policjantki zachęcały dzieci i ich opiekunów do wzięcia udziału w konkursie fotograﬁczno – plastycznym „Stok nie jest dla
bałwanów!”.
Więcej na stronie:
http://policja.pl/pol/bezpieczenstwo-na-stoku/26061,Kreci-mnie-bezpieczenstwo-na-stoku.html
Policjanci składają życzenia bezpiecznych, zdrowych i radosnych ferii zimowych!
Link do ﬁlmiku You Tube: https://youtu.be/c2PzY5WJCY0
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