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#JESTAKCJA „WINOGRONO”
Jeżeli zastanawiasz się, co to za akcja i kto jest największym miłośnikiem owoców w polskiej
Policji, to śpieszymy wyjaśnić, że są to nasi kontrterroryści i piloci. Nie są to jednak
standardowe winogrona, które zapewne znasz ze swojego menu…
Jak zapewne wiesz, policyjni kontrterroryści to funkcjonariusze, którzy ze względu na charakter realizowanych zadań
cechują się przede wszystkim: wysoką sprawnością ﬁzyczną, bardzo dobrym stanem zdrowia, wysoką odpornością na
sytuacje stresowe, umiejętnością pracy w zespole oraz umiejętnością szybkiej adaptacji do nowych warunków. Te
kluczowe cechy pozwalają im na realizowanie najbardziej wymagających zadań specjalnych. Oczywiście działają
wspólnie wraz z innymi funkcjonariuszami, w tym z pilotami, bez których nie udałoby się przeprowadzić ewakuacji na
linach alpinistycznych.
Zabieramy Cię więc na poligon, abyś mógł wirtualnie przećwiczyć sposób przemieszczania się na długiej linie w
systemie określanym właśnie „winogrono”. Umiejętność ta wykorzystywana jest przez funkcjonariuszy między innymi
podczas akcji ratunkowych oraz podczas zatrzymywania niebezpiecznych przestępców w trudnym terenie, gdzie dotrzeć
można jedynie śmigłowcem. To od umiejętności pilota w dużej mierze zależy w tym zadaniu bezpieczeństwo wszystkich
uczestników akcji.
Zapraszamy więc do poznania ciekawego świata widzianego oczyma policyjnych kontrterrorystów i pilotów. Możesz
poznać go także Ty, oglądając najnowszy ﬁlm, zrealizowany dzięki współpracy Wydziału Promocji Policji Biura
Komunikacji Społecznej KGP i ﬁrmy vr360.pl. Podobnie jak poprzednie z serii #JestAkcja, wykonany został w technologii
video 360, która pozwala na rejestrowanie rzeczywistości w pełnej sferze, czyli to Ty sam decydujesz, w którą stronę
popatrzysz, a dzięki okularom VR dodatkowe, niepowtarzalne wrażenia stają się również Twoim udziałem. Tym razem
bierzesz udział w działaniach wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”
i pilotami Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP. Gotowy na akcję? Zaczynamy!
A jeżeli zainteresowała Cię służba w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji „BOA” lub w Zarządzie
Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji to koniecznie zajrzyj na stronę www.praca.policja.pl i
tam dowiesz się od czego zacząć i być może już wkrótce spotkamy się na prawdziwej służbie.
Już za tydzień zabierzemy Cię na kolejną wyjątkową, tym razem nie akcję, a wirtualną wycieczkę. Jak zwykle nie
uprzedzamy faktów, więc szczegółów jeszcze teraz Ci nie zdradzimy. Śledź więc uważnie nasze proﬁle w mediach
społecznościowych i nie daj się zaskoczyć. Weź udział w policyjnej akcji i podziel się wrażeniami w komentarzach pod
kolejnymi ﬁlmikami. Napisz koniecznie, w jakich jeszcze akcjach chciałbyś wziąć udział wirtualnie razem z nami. Nie
zapomnij dodać hasztag #JestAkcja. Daj się ponieść tej niepowtarzalnej, policyjnej przygodzie. Skoro nie możemy
spotkać się na żywo, to spotkajmy się w wirtualnej rzeczywistości.
Oﬁcjalny zwiastun serii ﬁlmów
#JestAkcja – na pontonie z „BOA”
#JestAkcja – z policyjnym Black Hawkiem
#JestAkcja – z policyjnymi minerami-pirotechnikami
#JestAkcja – z policyjnymi wodniakami
#JestAkcja – z policyjnymi kontrterrorystami

#JestAkcja – na tamie
#JestAkcja- z powietrza
#JestAkcja na drodze

Śledźcie nasze proﬁle w serwisach społecznościowych:
YouTube
Facebook
Twitter
Instagram
Anchor.fm
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