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PIKNIK RODZINNY „RAZEM BEZPIECZNIEJ DLA DZIECI”
Data publikacji 28.05.2013

1 czerwca br. w Parku Agrykola „Łazienki Północne” w Warszawie, odbędzie się Piknik rodzinny
„Razem bezpieczniej dla dzieci” z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, będący jednocześnie
inauguracją kolejnej edycji ogólnopolskiej kampanii policyjnej pn. „Rowerem bezpiecznie do
celu”. Organizacja Pikniku oraz Kampanii jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych oraz Komendy Głównej Policji.

Partnerami Pikniku rodzinnego „Razem bezpieczniej dla dzieci” są: Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Komenda
Stołeczna Policji, Urząd Miasta st. Warszawy, Straż Miejska m. st. Warszawy, Grupa Ratownictwa Polskiego Czerwonego
Krzyża Warszawa, Warszawskie Towarzystwo Cyklistów, Moto-Medic – Motocyklowe Ratownictwo Medyczne, Zespół Szkół
Samochodowych i Licealnych nr 2 w Warszawie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie oraz Fundacja na
rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Wszystkich Uczestników Ruchu Drogowego "Jedź Bezpiecznie" oraz Program Pierwszy
Polskiego Radia.
Uroczystym rozpoczęciem Pikniku „Razem bezpieczniej dla dzieci” oraz kampanii „Rowerem bezpieczne do
celu” będzie wspólny przejazd rowerami realizatorów i partnerów kampanii oraz mieszkańców Warszawy

spod Stadionu Narodowego do Parku na Agrykoli.
W Parku Agrykola uczestnicy peletonu rowerowego zostaną powitani przez orkiestrę reprezentacyjną Straży Granicznej
i wezmą udział w atrakcjach przewidzianych podczas Pikniku.
Trasa przejazdu rowerowego:
Przejazd rowerowy rozpocznie się o godzinie 10.30 spod Stadionu Narodowego i będzie przebiegał następującą trasą:
ul. Zieleniecka, Rondo Waszyngtona, Al. Poniatowskiego, Al. Jerozolimskie, Rondo de Galla, Nowy Świat, Al. Ujazdowskie,
ul. Agrykola, Park Agrykola.
Program Pikniku rodzinnego „Razem bezpieczniej dla dzieci”
Piknik planowany jest w godzinach 11.00 – 18.00 w Parku Agrykola „Łazienki Północne” w Warszawie. Wśród atrakcji
przewidziano, m.in:
•
pokaz sprzętu służbowego Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji (motocykl, radiowóz, sprzęt
proﬁlaktyczny)
•
sprawdzenie umiejętności jazdy na rowerach po miasteczku ruchu drogowego
•
przeprowadzanie egzaminu na kartę rowerową
•
znakowanie rowerów
•
obsługę przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej stanowiska do wspinania po skrzynkach lub stanowiska z
poduszką pneumatyczną do skoków z drabiny dla najmłodszych
•
prezentację specjalistycznego sprzętu ratownictwa technicznego lub chemicznego Państwowej Straży Pożarnej
•
pokaz tresury psów ratowniczych
•
zabawy i konkursy dotyczące bezpieczeństwa, razem ze Strażą Miejskiej m.st. Warszawy
•
prezentację oznakowanych skuterów i radiowozu Straży Miejskiej m.st. Warszawy
•
pokaz sprzętu, patrolu „EKO” Straży Miejskiej m.st. Warszawy
•
prezentacja patroli rowerowych Straży Miejskiej m.st. Warszawy
•
prezentacja motocykla ratunkowego Moto-Medic
•
prezentacja symulatora bezpiecznej jazdy i alkogogli przez uczniów Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2
w Warszawie
•
prezentacja pojazdów służbowych Straży Granicznej
•
obsługa strzelnicy Straży Granicznej
•
zorganizowanie patroli ratowniczych, kącika malucha, zabaw w bandażowanie pluszaków pod okiem instruktorów i
ratowników PCK
•
praktyczna prezentacja współczesnych elementów wyposażenia samochodu podnoszących bezpieczeństwo
podróżujących dzieci przez Fundację Na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Wszystkich Uczestników Ruchu Drogowego
"Jedź Bezpiecznie"
•
praktyczne porady z optymalnego doboru fotelika samochodowego dla dziecka
•
praktyczne warsztaty z montażu fotelika w samochodzie z wykorzystaniem elementów jego wyposażenia
•
zajęcia dla dzieci - utrwalanie znaków drogowych i ich znaczenia poprzez kolorowanki
•
zajęcia dla dorosłych w alkogoglach - zmiana postrzegania rzeczywistości po spożyciu alkoholu
•
zamontowanie bagażnika - jako przykład alternatywnego sposobu przewożenia rowerów
•
wiele innych atrakcji dla dzieci

Założeniem kampanii „Rowerem bezpiecznie do celu” jest promowanie bezpieczeństwa rowerzystów - w szczególności
dzieci i młodzieży - w ruchu drogowym, kształtowanie postawy świadomego i bezpiecznego uczestnika ruchu
drogowego, przestrzegającego przepisów prawa. Ideą kampanii jest także zaznajomienie dzieci i młodzieży z
zagrożeniami, które mogą spotkać je na drodze oraz wyrobienie nawyku poszanowania przepisów prawa o ruchu
drogowym. Kampania „Rowerem bezpiecznie do celu” będzie trwała przez cały okres wakacji.
Kampania od 6 lat wpisuje się w działania realizowane w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i
aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. Znajduje się również na liście przedsięwzięć realizowanych w ramach
tzw. dekady działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, zainaugurowanej 11 maja 2011 r. w Sejmie
(Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ogłosiło lata 2011-2020 dekadą działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu
drogowego - Decade of Action for Road Safety).
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