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„KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO NA STOKU”
Trzecia edycja ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na
stoku”, została przygotowana przez Biuro Prewencji KGP i poświęcona jest bezpieczeństwu osób
wypoczywających w górach i korzystających ze zorganizowanych terenów narciarskich. Głównym
celem akcji jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzanie
wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszeniem przepisów obowiązujących na
stokach oraz upowszechnianie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).
Trzecia edycja ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, została
przygotowana przez Biuro Prewencji KGP i poświęcona jest bezpieczeństwu osób wypoczywających w górach i
korzystających ze zorganizowanych terenów narciarskich. Głównym celem akcji jest promowanie odpowiedzialnych postaw
narciarzy i snowboardzistów, poszerzanie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszeniem przepisów
obowiązujących na stokach oraz upowszechnianie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).
Bezpośrednimi adresatami działań są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe.
Na potrzeby projektu opracowane zostały materiały informacyjno-edukacyjne. W ramach akcji został również ogłoszony
konkurs fotograﬁczno-plastyczny dla dzieci i młodzieży pn. „Stok nie jest dla bałwanów”.
Partnerami akcji są: Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Górskie Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Stołeczna Grupa Wojewódzka IPA oraz Fundacja PZU.
Elementem akcji jest konkurs fotograﬁczno-plastyczny dla dzieci i młodzieży na zilustrowanie Dekalogu Reguł
Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS pn. „Stok nie jest dla bałwanów”, organizowany przez Biuro Prewencji Komendy
Głównej Policji, Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Stołeczną Grupę
Wojewódzką IPA oraz Fundację PZU. W konkursie mogą wziąć udział prace wykonane indywidualnie lub zespołowo
(maksymalnie do 3 osób) w dwóch kategoriach wiekowych:
a) kat. I - wiek: 5-10 lat (rysunek, fotograﬁa),
b) 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., jury przyzna atrakcyjne nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone
podczas ogólnopolskiego ﬁnału konkursu.
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