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RODZINNY PIKNIK NA PLACU PRZY LATARNI MORSKIEJ W
KOŁOBRZEGU
Chcesz przeżyć symulację dachowania? Marzysz o kierowaniu wyścigówką? A może wolisz jazdę
gokartami? W piątek 6 sierpnia obierz kurs na Plac przy Latarni Morskiej w Kołobrzegu.
Organizatorzy Narodowego Eksperymentu Bezpieczeństwa zapraszają całe rodziny na piknik
edukacyjny.

Piknik na Placu przy Latarni Morskiej to okazja do dobrej zabawy, z której czerpać można sporo wiedzy o
bezpieczeństwie drogowym. Uczestnicy będą mieli niepowtarzalną szansę, by spróbować symulacji dachowania
samochodu. Każdy śmiałek na własnej skórze przekona się, jak zachowuje się wówczas ludzkie ciało. O tym, dlaczego
trudno wypiąć się z pasów, gdy wisimy w samochodzie do góry nogami, a także co robić w takiej sytuacji, opowiedzą
eksperci z policji i straży pożarnej. Na specjalnej platformie będzie też można sprawdzić, czym może skończyć się jazda
bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. Symulatory komputerowe posłużą natomiast do przetestowania znajomości zasad
ruchu drogowego i umiejętności prowadzenia pojazdów w ekstremalnych warunkach. Kierowcy, którzy choć raz
zastanawiali się, jak kieruje się wyścigówką, będą mogli spróbować swoich sił na specjalnym elektronicznym
symulatorze.
Na Placu przy Latarni Morskiej powstanie też Miasteczko Komunikacyjne w skład którego wejdzie tor gokartowy oraz
mobilne miasteczko ruchu drogowego o powierzchni 1200 m kw. Wyznaczone zostaną pasy ruchu dla rowerów,
wyposażone w znaki drogowe, gdzie pod kierunkiem instruktora dzieci i młodzież mogą sprawdzić swoje umiejętności i

nauczyć się zasad poruszania się po drogach publicznych w bezpiecznych warunkach. Będzie ponadto tor przeszkód dla
osób, które założą alkogogle – próbując pokonać go w specjalnych okularach każdy będzie mógł przekonać się, jak
nawet niewielka ilość alkoholu upośledza zmysły i uniemożliwia wykonywanie precyzyjnych manewrów.
Udział w pikniku stwarza też możliwość poznania zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Będzie można
poznać prawidłowy sposób powiadamiania służb ratowniczych o wypadku, nauczyć się oceny sytuacji, masażu serca czy
właściwego opatrywania ran. Psycholodzy transportu podpowiedzą, jak radzić sobie z emocjami i stresem, kiedy nam
przydarzy się wypadek lub będziemy jego świadkami.
Wśród piknikowych stanowisk pojawi się tez „Fotoradar“. W tym miejscu każdy będzie mógł zrobić sobie zdjęcie i
napisać, co robi, by jeździć bezpiecznie. Fotograﬁe uczestników imprez w Kołobrzegu, Łodzi i Warszawie zostaną
opublikowane w specjalnej prezentacji multimedialnej na stronie www.weekendbezoﬁar.pl. To element kampanii
promocyjnej Narodowego Eksperymentu Bezpieczeństwa, która ma skłonić tysiące Polaków do podjęcia wyzwania
bezpiecznej jazdy. Organizatorzy zachęcają do dołączenia się do akcji poprzez wypełnienie formularza na stronie
www.weekendbezoﬁar.pl, przystąpienie do grona fanów proﬁlu na Facebooku lub wysłanie wiadomości SMS na numer
70567. Dotychczas za pośrednictwem tych kanałów ideę przedsięwzięcia poparło ponad 15 tys. osób. „Fotoradar“ to
jedyny sposób, by dołączyć do akcji, pokazując swoje zdjęcie i dając innym radę na temat bezpieczeństwa drogowego.
Piknikowi towarzyszyć będą wystawy nowoczesnego sprzętu policyjnego i strażackiego. Odbędą się również prezentacja
sprzętu oraz konsultacje Inspektorów Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Ponadto obejrzeć można będzie
plakaty promujące bezpieczeństwo drogowe z całego świata, również z tak egzotycznych krajów jak Singapur,
Wenezuela czy Trinidad i Tobago. Część edukacyjna pikniku potrwa od godziny 13 do 19. Potem organizatorzy
zapraszają na koncert zespołu coverowego Kwiaty, po którym na Placu przy Latarni Morskiej wystąpi Robert Janowski z
zespołem „Jaka to melodia”.
Narodowy Eksperyment Bezpieczeństwa „Weekend bez Oﬁar“ to ogólnopolska akcja podnosząca wiedzę i świadomość
użytkowników dróg na temat bezpieczeństwa. Po raz pierwszy budujemy wielką narodową koalicję dla bezpieczeństwa
drogowego! Poza instytucjami państwowymi i mediami, wezmą w niej udział również użytkownicy dróg: kierowcy, piesi i
rowerzyści.
Organizatorem przedsięwzięcia jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Partnerami przedsięwzięcia są
Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Państwowej Straży
Pożarnej, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Honorowy patronat nad akcją objął
Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk. W promocji idei przedsięwzięcia i popularyzacji materiałów edukacyjnych
pomagają media ogólnopolskie i regionalne.

Odwiedź także stronę www.weekendbezoﬁar.pl

