
Bądź bezpieczny w czasie wakacji!!! 

 
Po dziesięciu miesiącach ciężkiej pracy nadchodzi tak wyczekiwany i 

upragniony czas – WAKACJE. Będzie to czas zabawy i nowych przeżyć. 

Korzystając z czasu wolnego nie zapominajcie jednak o Waszym 

bezpieczeństwie.. Każdy z Was musi zwracać uwagę na różne zagrożenia 

podczas wakacyjnego wypoczynku, aby po jego zakończeniu pozostały tylko 

dobre wspomnienia. 

Oto kilka cennych rad i uwag jak spędzić bezpiecznie wakacje: 

 

1. Rower i wrotki, piłka:  

 

 

- Pamiętaj, jezdnia to nie plac zabaw! Zachowaj na niej wyjątkową ostrożność!!! 

- Należy korzystać ze ścieżek rowerowych!!! 

- Zakładaj kask rowerowy na głowę!!! 

- Podczas przechodzenia przez jezdnię, korzystaj z przejść dla pieszych!!! 

- Graj w piłkę daleko od ulicy!!! 

- Uważaj na jezdni biegnąc po piłkę!!! 

 

 

 

 

 

 

 



2. Nad wodą:   

 
 

- Kąpiemy się tylko w miejscach oznakowanych i wyznaczonych do kąpieli !!! 

- Nigdy nie skacz do wody w miejscach, których nie znasz dna !!! 

- Słuchaj poleceń ratownika !!! 

- Kąp się w miejscach dozwolonych tylko pod opieką rodziców !!! 

- W wodzie bądź ostrożny, nie utrudniaj kąpieli innym ! 

- Dbaj o jej czystość plaży !!! 

- Przestrzegaj regulaminu kąpieliska !!! 

 

3. W górach:   

 
 

- Zawsze idź szlakiem wyznaczonym !!! 

- Słuchaj się opiekuna !!! 

- Nie zbaczaj ze szlaku !!! 

- Nie wyruszaj w góry podczas burzy oraz po zmroku !!! 

 

4. Dbając o swoje bezpieczeństwo: 

- Do zabawy wybieraj miejsca bezpieczne, oddalone od jezdni;  

- Dbaj o środowisko - nie wyrzucaj śmieci i nie zaśmiecaj otoczenia; 

- Rozpalaj ogniska tylko w miejscach do tego przeznaczonych i pod opieka dorosłych; 

- Zawsze mów rodzicom lub opiekunom dokąd wychodzisz, po zmroku nie wychodź 

bez opieki osoby dorosłej; 

- Jeśli jesteś sam w domu, nie otwieraj drzwi obcym; 



- Nie korzystaj z propozycji podwiezienia samochodem lub spaceru z nieznajomymi; 

- Nie podchodź i nie zaczepiaj obcego psa, nie dotykaj go, nawet jeśli wydaje się być 

łagodny. 

 

Rodzice i opiekunowie dzieci: 
- Zawsze bądźcie czujni i interesujcie się czym wasze dziecko się bawi, z kim i gdzie. 

- Kontrolujcie jego czas wolny oraz rozmawiajcie z nim jak najwięcej. 

 

WAŻNE TELEFONY 
 

 

 

Pamiętaj, że żadna zasada nie daje 100% szans na uniknięcie zagrożeń, ale 

z pewnością zmniejsza, możliwość stania się ofiarą. 

 

Dziś spotykamy się ostatni raz przed wakacjami,  
dlatego też chciałbym  życzyć Wam  

cudownych, niezapomnianych, pełnych wrażeń  
i nowych doświadczeń, a przede wszystkim 

bezpiecznych wakacji! 
 

Do  usłyszenia- choć bardziej liczę na do zobaczenia   

Anna Jankowska 


