


Pamiętajcie, aby spędzić ten czas bezpiecznie i zdrowo ☺



Zasady bezpiecznego zachowania nad wodą: ☺

- Pływaj tylko w miejscach do tego wyznaczonych 

i strzeżonych przez ratownika WOPR.

- Przestrzegaj regulaminu kąpieliska.

- Nie wchodź do wody bezpośrednio po posiłku.



- Nie skacz do wody w miejscach nieznanych.

- Nie pływaj w czasie burzy, mgły, porywistego 

wiatru, po zapadnięciu zmroku.

- Zwracaj uwagę na innych kąpiących się.



- Pływając na łódce, rowerku wodnym lub na kajaku,

załóż kapok!

- Pamiętaj o tym, że czerwona flaga na kąpielisku

oznacza całkowity zakaz wejścia do wody!



Zasady bezpiecznego zachowania w górach ☺

- Przed wyjściem w góry zawsze sprawdź pogodę. 

- Poruszaj się tylko po wyznaczonych szlakach.

- Dobieraj trasy odpowiednie do swoich możliwości.



- Przygotuj odpowiedni sprzęt i ubiór ( mapa, buty, 

plecak, kijki, kurtka, telefon komórkowy). itp.)

- Nie wychodź samotnie w góry.

- Pozostaw informację o trasie wycieczki.

- Wyruszaj wcześnie rano aby zdążyć wrócić lub dotrzeć do 

zaplanowanego miejsca przed zmrokiem.



- Sprawdź czy na trasie są schroniska lub miejsca

w których można się schronić.

- Nie wybieraj się w góry jeśli prognozy przewidują nagłe

zmiany pogody, silny wiatr, burzę, mgłę, duże opady

deszczu.



Zasady bezpiecznego zachowania w lesie i na łące ☺

- Nie zapuszczaj się w nieznane okolice, zwłaszcza

samotnie.

- Nie jedz roślin których nie znasz.

- Nie zbliżaj się do spotkanych zwierząt, mogą się

wystraszyć i zrobić Ci krzywdę.



- Nie rozpalaj ognisk.

- Podczas wędrówek pamiętaj o stosownym ubiorze,

preparatach odstraszających kleszcze i komary.

- Nie zbieraj grzybów jeśli nie wiesz czy są jadalne.

- Nie zaśmiecaj przyrody!



Podstawowe zasady bezpiecznej jazdy na rowerze ☺

- Zawsze używaj tylko w pełni sprawnego i odpowiednio 

wyposażonego roweru.

- W czasie jazdy zakładaj kask. 

- Przestrzegaj przepisów ruchu drogowego, obowiązują one 

także rowerzystów.



- W miarę możliwości korzystaj ze ścieżek rowerowych

i pasów ruchu dla rowerów.

- Nie wymuszaj pierwszeństwa przejazdu.

- Sygnalizuj odpowiednio wcześniej wszystkie manewry

a także nie ścinaj zakrętów.



Pamiętajcie o obowiązkowym wyposażeniu roweru

W trakcie jazdy bądźcie uważni i ostrożni !!!



Najważniejsze numery alarmowe w Polsce:

112 – Ogólnoeuropejski numer alarmowy,

992 – Pogotowie Gazowe

997 – Policja

998 – Straż Pożarna

999 – Pogotowie Ratunkowe 

601 100 100 – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR), 
numer ratunkowy nad wodą

601 100 300 – Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR) 
i Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe(TOPR), 
numer ratunkowy w górach



Pamiętajcie, iż przestrzeganie przepisów i regulaminów

zmniejszają ryzyko niebezpieczeństwa.

Nic jednak nie zastąpi waszego odpowiedzialnego zachowania, 

rozsądku i rozwagi. 



Dyrekcja, nauczyciele oraz pracownicy 

obsługi Szkoły Podstawowej nr 1 

w Oświęcimiu, życzą Wam drodzy 

uczniowie radosnych, słonecznych 

i bezpiecznych wakacji!!!






