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ZAMOŚĆ: KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO... NA STOKU W
JACNI
Data publikacji 19.02.2019

Zamojscy policjanci po raz kolejny pojawili się na stoku narciarskim w Jacni. W ramach
ogólnopolskiej kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo… na stoku” mundurowi rozmawiali z
miłośnikami zimowych sportów w zakresie bezpiecznych zachowań na stoku, a także podczas
zabaw na śniegu. Przypomnieli również, że już tylko kilka dni pozostało, by nadesłać prace na
konkurs realizowany pod hasłem "Stok nie jest dla bałwanów".
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Policjanci zamojskiej komendy w ramach akcji prewencyjno-edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo... na stoku” po raz
kolejny odwiedzili stok narciarski w Jacni. Mundurowi podczas spotkania z miłośnikami zimowych sportów poszerzali ich
wiedzę na temat bezpiecznych zachowań w trakcie zabaw na śniegu, jazdy na nartach, desce snowboardowej czy
sankach.
Podczas spotkań funkcjonariusze rozdawali informatory z dekalogiem Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS, w
którym zawarto 10 zasad bezpiecznego zachowania i korzystania ze stoków narciarskich. Funkcjonariusze zwracali m.in.
uwagę, że w myśl obowiązujących przepisów każde dziecko, do 16 roku życia ma obowiązek jazdy na nartach i desce
snowboardowej w kaskach ochronnych. Apelowali jednak, by każdy z narciarzy oraz snowboardzistów był w taki kask
wyposażony. Chroni on bowiem głowę w chwili upadku.
Mundurowi przypomnieli również o konkursie plastycznym realizowanym pod hasłem „Stok nie jest dla bałwanów”. Na

nadesłanie prac pozostało już bowiem tylko kilka dni. Organizatorem konkursu jest Biuro Prewencji Komendy Głównej
Policji, Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Stołeczna Grupa
Wojewódzka IPA oraz Fundacja PZU.
W konkursie mogą wziąć udział prace wykonane indywidualnie lub zespołowo (maksymalnie do 3 osób) w dwóch
kategoriach wiekowych:
kat. I - wiek: 5-10 lat (rysunek, fotograﬁa),
kat. II - wiek: 11-16 lat (plakat, fotograﬁa).
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 1 marca 2019 r. pracy plastycznej wykonanej dowolną
techniką rysunkową, malarską lub pracy fotograﬁcznej pozwalającej na utrwalenie obrazu na arkuszu o formacie A3 i
przesłanie jej na adres Biura Prewencji Komendy Głównej Policji wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia podpisaną przez
opiekuna prawnego.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 8 marca 2019 r.
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