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PRZED WAKACJAMI - CO WARTO WIEDZIEĆ?
Data publikacji 16.06.2015

O czym warto pamiętać, wybierając się na urlop, przypominają instytucje biorące udział we
wspólnej akcji "Przed wakacjami – co warto wiedzieć?". W działania po raz kolejny zaangażowana
jest Policja. Funkcjonariusze apelują o zachowanie ostrożności w czasie podróży. Przypominają
też o zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą.
Bezpieczne wyjazdy
Dzieci i młodzież wyjadą niebawem na kolonie i obozy. Już teraz, jak to zwykle bywa pod koniec roku szkolnego,
organizowane są wycieczki. Dobrym zwyczajem stało się kontrolowanie przez Policję oraz Inspekcję Transportu
Drogowego autokarów, które wiozą dzieci i młodzież. Organizatorzy wyjazdów z wyprzedzeniem mogą zgłosić potrzebę
sprawdzenia autokaru Policji lub Inspekcji Transportu. W wielu miastach Polski są wyznaczone stałe miejsca, w których
policjanci przeprowadzają wcześniej zgłoszone kontrole.
Jeśli nauczyciel, rodzic czy organizator wyjazdu będzie miał jakiekolwiek podejrzenia, dotyczące stanu technicznego
autokaru lub stan trzeźwości kierowcy będzie budził wątpliwości, należy nie dopuścić do dalszej podróży, a swoje
wątpliwości zgłosić policjantom. Należy pamiętać, że każdy kierowca, wsiadając do pojazdu, odpowiada za życie
wszystkich pasażerów.
Osoby organizujące wypoczynek, powinny przykładać szczególną wagę do kwestii wynajęcia autokaru. Pewne
informacje świadczące o należytym przygotowaniu pojazdu oraz kierowcy organizatorzy wyjazdu mogą uzyskać sami,
np. prosząc o okazanie badania technicznego pojazdu, oglądając opony, ustalając z którego roku jest autobus i jaki ma
przebieg. Pojazdy bardzo wyeksploatowane, nawet jeśli są przygotowane do drogi, stwarzają ryzyko awarii i komplikacji
w czasie podróży.
W trakcie jazdy autokarem dzieci nie powinny spacerować po wnętrzu pojazdu, wychylać się przez okna, stawać na
siedzeniach, opierać się o drzwi. Takie zachowania, oprócz tego że są niebezpieczne, rozpraszają uwagę kierującego.
Postoje autobusu należy organizować wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, najlepiej na oznakowanych
parkingach.
Zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym na pojeździe przewożącym zorganizowaną grupę dzieci i młodzieży w
wieku do 18 lat, umieszcza się z przodu i z tyłu tablice barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej. Kierujący takim
pojazdem jest obowiązany włączać światła awaryjne podczas wsiadania lub wysiadania dzieci. Kierującemu autobusem
w czasie przewożenia osób nie wolno palić tytoniu i spożywać pokarmów. Zabrania mu się także oddalania od pojazdu,
gdy silnik jest włączony. Kierowca, od którego zależy bezpieczeństwo uczestników wyjazdu, powinien być wypoczęty i
wyspany.
Co zrobić żeby podróż autokarem była bezpieczna?

1. Przed wyjazdem dziecka autokarem sprawdź, kto jest organizatorem wycieczki i czy posiada właściwe kwaliﬁkacje
oraz pozytywną opinię. Najczęściej takie informację można znaleźć w Internecie – ludzie chętnie się wymieniają
spostrzeżeniami. Nie sugeruj się jedynie niższą ceną wynajęcia autokaru, bo to często nie idzie w parze z
bezpieczeństwem.
2. Jeżeli masz uzasadnienie podejrzenia co do stanu trzeźwości kierowcy (bełkotliwa mowa, wyczuwalna woń alkoholu,
nadmierne pobudzenie lub otępienie), nie pozwól mu wyruszyć w drogę i powiadom policjantów. Możesz wezwać też
policjantów, jeśli stwierdzisz, że stan techniczny pojazdu ma wiele do życzenia (popękane szyby, opony ze zużytym
bieżnikiem itp.)
3. Jeżeli kierowca autokaru czy przewoźnik nie chce zgodzić się na kontrolę, to może oznaczać, że chce ukryć istotne
informacje, które mogą wpłynąć na poziom bezpieczeństwa podróży.
4. Jeśli autobus rusza w dłuższą trasę, pomyśl, aby w umowie wynajmu autokaru zawrzeć klauzulę, by w autobusie
było dwóch kierowców, a autobus był poddany dodatkowym badaniom technicznym. Koszt badania technicznego wynosi
ok. 200 zł.
5. Nad właściwym przebiegiem podróży powinni czuwać opiekunowie wycieczki. Miejsce przy drzwiach autobusu muszą
zająć osoby dorosłe. Kierownik wycieczki zajmuje miejsce obok kierowcy.
6. Przejścia w autokarze muszą być wolne, co umożliwia szybkie opuszczenie pojazdu w razie ewakuacji (wszystkie
bagaże powinny być ulokowane na półkach lub bagażniku autokaru).
7. W przejściach autobusu nie mogą znajdować się dodatkowe miejsca siedzące, a w czasie jazdy dzieci nie powinny
spacerować po autobusie ani stać w przejściu.
8. Jeżeli autobus jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa, przewożone w nim osoby muszą mieć je zapięte.
9. Należy pamiętać o przestrzeganiu norm czasu pracy kierowcy. W trakcie jazdy trzeba organizować przerwy na
odpoczynek. Postoje te mogą odbywać się wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, tj. na oznakowanych
parkingach.
10. Należy pamiętać, że opiekunowie wycieczki są współodpowiedzialni za bezpieczeństwo przewożonych dzieci. W
sytuacji gdy kierowca autokaru łamie zasady bezpieczeństwa (przekracza dozwoloną prędkość, rozmawia przez telefon
komórkowy itp.), mają obowiązek zdecydowanie zwrócić mu uwagę. Jeżeli po podróży masz zastrzeżenia do
zachowania kierowcy, koniecznie przekaż je przewoźnikowi.
11. Dojeżdżając do miejsca przeznaczenia, należy odpowiednio wcześniej poinformować dzieci o przygotowaniu się do
wyjścia. Dzieci nie powinny wysiadać z autokaru od strony jezdni ani wchodzić na jezdnię spoza pojazdu.
Bezpieczny wypoczynek nad wodą
Wakacje sprzyjają spędzaniu wolnego czasu nad wodą. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo nasze i naszych dzieci nad
wodą zależy w dużej mierze od nas samych. Przestrzegajmy podstawowych zasad podczas wypoczynku nad wodą.
Zasady bezpiecznej kąpieli:
1. Pływaj tylko w miejscach strzeżonych czyli tam, gdzie jest ratownik WOPR.
2. Przestrzegaj regulaminu kąpieliska, na którym przebywasz. Stosuj się do uwag i zaleceń ratownika.
3. Nie pływaj w czasie burzy, mgły oraz gdy wieje porywisty wiatr.
4. Nie pływaj w miejscach, gdzie jest dużo wodorostów lub wiesz, że występują zawirowania wody lub zimne prądy.
Pływaj w miejscach dobrze znanych.
5. Nie skacz do wody w miejscach nieznanych. Może się to skończyć śmiercią lub kalectwem. Absolutnie zabronione są
w takich miejscach skoki "na główkę".
6. Nie baw się w przytapianie innych osób korzystających z wody oraz spychanie do wody z pomostów i materacy.
7. Pamiętaj, że materac dmuchany nie służy do wypływania na głęboką wodę, podobnie jak i nadmuchiwane koło.
8. Nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu.
9. Kąpiąc się na kąpieliskach zwracaj uwagę na osoby obok nas. Może się okazać, że ktoś będzie potrzebował pomocy.
Jeżeli będziesz w stanie mu pomóc to uczyń to, ale w granicach swoich możliwości. Jeżeli nie będziesz się czuł na
siłach, to zawiadom inne osoby.
10. Nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich. Jeżeli chcesz wybrać się na dłuższą trasę pływacką, płyń
asekurowany przez łódź lub przynajmniej w towarzystwie jeszcze jednej osoby. Na głowie powinieneś mieć założony
czepek, abyś był widoczny dla innych w wodzie. Możesz do tego celu użyć bojki na szelkach.
12. Nie wypływaj za daleko od brzegu po zapadnięciu zmroku. Pływanie po zachodzie słońca jest niebezpieczne.
***

Co powinieneś wiedzieć? – radzi 36 instytucji
W tym roku w ramach wspólnej akcji Przed wakacjami – co warto wiedzieć? już po raz szósty radzimy o
czym pamiętać, wybierając się na urlop. W przedsięwzięciu bierze udział 36 instytucji, które wspólnie
informują m.in. o bezpieczeństwie oraz prawach i obowiązkach, o których należy pamiętać przed urlopem
wypoczynkowym. Dzięki wspólnej akcji przydatne informacje będą łatwo dostępne poprzez linki do stron internetowych
uczestników projektu:
Czego nie wiedzą turyści? – wyniki najnowszych badań oraz porady dotyczące umów o świadczenie usług
turystycznych – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
O bezpieczeństwie podczas wakacji - Rzecznik Praw Dziecka
Zagraniczna podróż może być bezpieczniejsza - Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Centralna Ewidencja i Wykazy w Turystyce – Ministerstwo Sportu i Turystyki
O tym jak sprawdzić infrastrukturę i czystość kąpieliska – Główny Inspektorat Sanitarny
O bezpiecznych wyjazdach i wypoczynku nad wodą - Komenda Główna Policji
Jak chronić dane osobowe w czasie wakacji - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Jak wybrać odpowiednie ubezpieczenie turystyczne - Rzecznik Ubezpieczonych
Numery alarmowe i społeczne oraz ceny usług roamingowych na terenie całej Unii Europejskiej - Urząd
Komunikacji Elektronicznej
O prawach pasażerów w sytuacji opóźnionego/odwołanego lotu lub odmowy przyjęcia na pokład samolotu Urząd Lotnictwa Cywilnego
Prawa pasażerów i niebanalne wycieczki kolejami wąskotorowymi po Polsce - Urząd Transportu Kolejowego
O warunkach na drogach, ograniczeniach na przejściach granicznych oraz opłatach na autostradach i drogach
ekspresowych - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Procedury zmiany dostawcy energii i porównywania ofert - Urząd Regulacji Energetyki
ECC-Net Travel: nowa wersja darmowej aplikacji na wakacje – Europejskie Centrum Konsumenckie
Bezpieczeństwo w Internecie na wakacjach – Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa.

Nagranie audio insp. Mariusz Sokołowski o bezpiecznych wyjazdach
Opis nagrania: insp. Mariusz Sokołowski o bezpiecznych wyjazdach
Aby odtworzyć nagranie włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce.
Pobierz plik insp. Mariusz Sokołowski o bezpiecznych wyjazdach (format mp3 - rozmiar
4.19 MB)

Nagranie audio insp. Mariusz Sokołowski o bezpiecznym wypoczynku nad wodą
Opis nagrania: insp. Mariusz Sokołowski o bezpiecznym wypoczynku nad wodą
Aby odtworzyć nagranie włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce.
Pobierz plik insp. Mariusz Sokołowski o bezpiecznym wypoczynku nad wodą (format mp3
- rozmiar 4.76 MB)

