PRZYDATNE ADRESY I NUMERY TELEFONÓW:

112 - Europejski Numer Alarmowy
•
•
•
•
•
•
•
•

997 - Policja
998 - Straż Pożarna
999 - Pogotowie Ratunkowe
986 - Straż Miejska
+48 222 500 116 - infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych
0 800 422 322 - telefon interwencyjny Straży Granicznej
+48 22 474 00 00 - telefon alarmowy Straży Ochrony Kolei
+48 828 828 828 - ogólnopolskie centrum blokowania kart bankowych

Telefon bezpieczeństwa dla turystów zagranicznych nr +48 608 599 999
Infolinia turystyczna nr +48 22 278 77 77 oraz +48 801 888 844, e-mail: cc@pot.gov.pl,
www.polska.travel

Co warto wiedzieć uczestnicząc
w Światowych Dniach Młodzieży 2016?

Organizator ŚDM w Krakowie http://www.krakow2016.com
Infolinia konsularna: informacja.konsularna@msz.gov.pl tel. +48 22 523 94 51
Jednostki Policji
„Moja Komenda” w AppStore
https://itunes.apple.com/nz/app/moja-komenda/id919504159?mt=8
„Moja Komenda” w Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.altconnect.android.mk&hl=pl

Wzory umundurowania polskich policjantów:

ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY 2016
Pamiętaj o niebezpieczeństwie ataku terrorystycznego










nie zostawiaj swojego bagażu bez nadzoru;
jeżeli zauważysz podejrzanie wyglądający bagaż (pakunek),
pozostawiony bez opieki, spróbuj ustalić jego właściciela (zapytaj do
kogo należy);
nie podnoś, nie dotykaj, nie przesuwaj i nie próbuj przenosić
podejrzanych przedmiotów (paczki, torby itp.) oddal się i poinformuj
służbę porządkową i Policję;
jeżeli zauważysz podejrzanie zachowującą się osobę, poinformuj o tym
służby porządkowe lub funkcjonariuszy Policji;
w książce adresowej telefonu komórkowego – jako kontakt „ICE” wpisz
numer telefonu osoby, którą wskazujesz do kontaktów;
w przypadku wystąpienia zagrożenia, ściśle stosuj się do poleceń
policjantów oraz służby porządkowej.

OPIEKA NAD DZIECKIEM

W Polsce to rodzic/opiekun prawny odpowiada za zapewnienie właściwej opieki
dziecku.
Pozostawienie dziecka – przez osobę zobowiązaną do opieki nad nim w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka jest wykroczeniem
podlegającym karze grzywny albo karze nagany.
Podczas uczestnictwa w uroczystościach towarzyszących Światowym Dniom
Młodzieży zwracaj szczególną uwagę na dzieci pozostające pod Twoją opieką.
W tym celu:

Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zabrania się pod groźbą kary








sprzedaży napojów alkoholowych osobom do lat 18;
spożywania napojów alkoholowych w miejscach objętych zakazem,
w szczególności takich jak: place, ulice, parki;
sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18;
palenia wyrobów tytoniowych w miejscach objętych zakazem, m.in.:
w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku, lokalach
gastronomiczno-rozrywkowych, środkach pasażerskiego transportu
publicznego oraz obiektach służących obsłudze podróżnych,
na przystankach komunikacji publicznej, w pomieszczeniach obiektów
sportowych, ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw
dzieci, innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego;
wytwarzania, przywozu, posiadania (żadnej ilości), udzielania
i wprowadzania do obrotu środków odurzających lub substancji
psychotropowych.

W dniach 20.07.-01.08.2016 r. na terenie województwa małopolskiego
i śląskiego obowiązywał będzie zakaz noszenia i przemieszczania w stanie
rozładowanym wszelkiego rodzaju broni.



wyposaż dziecko w pisemną informację z danymi rodziców/opiekunów,
miejscem zakwaterowania, aktualnym numerem telefonu oraz rodzimym
językiem jakim posługuje się dziecko,



poinformuj dziecko do kogo może zwrócić się o pomoc w przypadku
zagubienia (policjant, strażnik miejski, służba porządkowa, wolontariusz),



zapamiętaj jak dziecko jest ubrane,



miej przy sobie najbardziej aktualne zdjęcie dziecka oraz jego dokumenty
lub ich fotokopie,



nie pozostawiaj dziecka pod opieką osób nieznanych,



kontroluj dokąd udaje się dziecko bez opieki osoby dorosłej,



nie spożywaj alkoholu opiekując się dzieckiem.

Co zrobić, gdy dziecko pozostające pod Twoją opieką zgubi się?


gdy to możliwe udaj się do punktu informacyjnego i poproś o nadanie
informacji skierowanej do dziecka w jakim miejscu się znajdujesz;



zwróć się o pomoc do najbliższego policjanta, strażnika miejskiego, służby
porządkowej lub wolontariusza;



gdy to konieczne i możliwe udaj się do najbliższej jednostki Policji.

RZECZY OSOBISTE

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM
DLA OSÓB PRZYJEŻDZAJĄCYCH Z ZAGRANICY

Uważaj, by nie stać się łatwym celem złodzieja!
Kieszonkowcy są aktywni w miejscach zatłoczonych np. w środkach komunikacji
miejskiej, w pubach, centrach handlowych, w miejscach zatłoczonych również
w trakcie uroczystości kościelnych.




w Polsce obowiązuje ruch prawostronny;
w tabeli zobrazowano dopuszczalne prędkości pojazdów poruszających się na terenie
Polski;



kierujący pojazdem jest obowiązany używać świateł mijania podczas jazdy
w warunkach normalnej przejrzystości powietrza. Od świtu do zmierzchu w warunkach
normalnej przejrzystości powietrza, zamiast świateł mijania można używać świateł do
jazdy dziennej;
kierujący pojazdem oraz osoba przewożona pojazdem wyposażonym w pasy
bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy;
kierującemu pojazdem zabrania się korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego
trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku;
kierujący pojazdem jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie
uprawnionego organu wymagany dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego:
 dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem (prawo jazdy),
 dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu,

dokument stwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzający opłacenie
składki tego ubezpieczenia;
dziecko do 150 cm wzrostu przewozi się w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub
innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci zgodnym z masą i wzrostem dziecka
oraz właściwymi warunkami technicznymi;
kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie
działającego środka jest wykroczeniem (stan po użyciu alkoholu: od 0,2 do 0,5 promila
alkoholu we krwi lub od 0,1 mg do 0,25 mg/dm³ w wydychanym powietrzu);
kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka
odurzającego jest przestępstwem (stan nietrzeźwości: przekracza 0,5 promila alkoholu
we krwi lub 0,25 mg/dm³ w wydychanym powietrzu);
pieszy zbliżający się do przejścia dla pieszych nie ma pierwszeństwa przed jadącymi
pojazdami.

Bądź ostrożny, zwracaj uwagę na to, co dzieje się wokół Ciebie!









zwracaj uwagę na swoje osobiste rzeczy (dokumenty, pieniądze, telefony
komórkowe, kamery, aparaty fotograficzne) i nie zostawiaj ich bez nadzoru;
nie zostawiaj dokumentów, pieniędzy i przedmiotów wartościowych
w kieszeniach wierzchnich okryć lub w tylnych kieszeniach spodni (schowaj je
lepiej w kieszeni na piersiach lub zamykanej na zamek);
zrób fotokopię swego paszportu lub dowodu osobistego i zostaw ją
w miejscu zakwaterowania;
rozważ założenie konta w Biurze Informacji Kredytowej, co w przypadku utraty
dowodu osobistego pozwoli ci zastrzec dokument i uniemożliwi użycie twoich
danych osobowych do zaciągnięcia pożyczki, kredytu w banku (szczegóły na
www.nieskradzione.pl);
nie zostawiaj żadnych cennych rzeczy w samochodzie;
nie noś przy sobie zbyt dużej gotówki (pieniądze możesz pobrać w wielu
bankomatach lub zapłacić za zakupy kartą kredytową).

Co zrobić, gdy cenne rzeczy zostaną skradzione?





natychmiast powiadom „swojego” wolontariusza, a następnie napotkany patrol
policji, straży miejskiej lub pracownika służb porządkowych;
zgłoś zdarzenie w najbliższej komendzie/komisariacie policji;
gdy zostanie skradziona Twoja karta kredytowa lub bankomatowa - zablokuj ją
jak najszybciej;
gdy Twój paszport zostanie zgubiony lub skradziony ambasada Twojego kraju
może wydać Ci dokument zastępczy.






PODRÓŻ ŚRODKAMI PUBLICZNYMI





sprawny dojazd do miejsca spotkania zapewnią ci środki komunikacji publicznej;
jadąc do Polski nie zabieraj ze sobą bagażu lub przesyłek od nieznajomych;
bilety na tramwaj, autobus, kolej miejską możesz nabyć w kioskach, niektórych
sklepach, biletomatach lub u kierowcy/motorniczego;
bilety na podróż pociągiem możesz nabyć na stacjach kolejowych lub za
pośrednictwem Internetu.







