
Najważniejsze zasady, którymi powinniśmy się kierować, aby bezpiecznie spędzić wakacje, 

o których rozmawialiśmy na corocznym spotkaniu z funkcjonariusz policji i pedagog 

Ośrodka:  

1. Zawsze informuj rodziców, gdzie i z kim przebywasz. Przekaż im także, o której godzinie zamierzasz 

wrócić. 

2. Noś ze sobą numer telefonu do rodziców. 

3. Pamiętaj o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię – przechodź na pasach dla pieszych i na 

zielonym świetle. 

4. Do zabawy wybieraj zawsze miejsca oddalone od jezdni. 

5. Zawsze zapinaj pasy w samochodzie. 

6. Nie rozmawiaj z obcymi. 

7. Poinformuj rodziców, gdyby ktoś Cię zaczepiał. 

8. Nie oddalaj się z nieznajomymi, nie wsiadaj z nimi do samochodu. 

9. Nie bierz słodyczy ani innych prezentów od obcych. 

10. Pamiętaj o numerach alarmowych. W razie potrzeby dzwoń i wezwij pomoc. 

11. Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, na strzeżonych i bezpiecznych kąpieliskach. 

12. Nie wchodź do wody bez opieki osoby dorosłej. 

13. Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr. 

14. Pamiętaj o ochronie przed słońcem. W czasie upałów pij dużo wody i zawsze noś nakrycie głowy. Przed 

wyjściem na zewnątrz posmaruj się kremem z filtrem. 

15. Zadbaj o właściwy ubiór – strój z elementami odblaskowymi, kask ochronny podczas jazdy na rowerze czy 

odpowiednie buty w czasie wycieczki w góry. 

16. W górach nie wyruszaj w trasę, jeśli widzisz, że nadchodzi burza. 

17. Szukaj bezpiecznego schronienia podczas burzy. 

18. Podczas górskich wycieczek nie schodź ze szlaku. 

19. Nie oddalaj się bez pytania od rodziców – w nowych miejscach łatwo się zgubić. 

20. Po każdym wyjściu z miejsc zalesionych dokładnie sprawdź skórę na obecność kleszczy. 

21. Uważaj na rośliny, na których się nie znasz. Niektóre jagody, liście czy grzyby są trujące. 

22. Podczas spacerów po lesie stosuj preparaty odpędzające owady i kleszcze. 

23. Nie rozpalaj ogniska w lesie. 

24. Nie baw się z obcymi zwierzętami. Nawet przyjaźnie wyglądający pies czy kot może Cię ugryźć, gdy 

spróbujesz go pogłaskać. 

25. Bądź rozsądny i zachowaj umiar we wszystkim, co robisz. 

 

 



Dodatkowo warto wiedzieć: 

Jak unikać wakacyjnych zagrożeń? 

 

Jeśli planujesz podróż pociągiem lub autobusem: 

 

 Zachowaj szczególną ostrożność na dworcach, gdzie 

zazwyczaj występuje duży tłok. Łatwo możesz stać 

się ofiarą złodziei kieszonkowych. 

 Bądź szczególnie ostrożny przy wsiadaniu                          

i wysiadaniu z zatłoczonego pociągu lub autobusu. 

 W czasie podróży staraj się nie pozostawiać bagażu 

bez opieki - zwłaszcza torebek podręcznych. 

 Torebki, podręczne plecaki staraj się nosić z przodu 

lub pod ramieniem, zamknięciem do siebie. 

 W podróży miej przy sobie tylko niezbędną kwotę 

pieniędzy. 

 W podróży miej przy sobie tylko niezbędną kwotę pieniędzy. 

 Cenne przedmioty, pieniądze, dokumenty w czasie podróży staraj się mieć przy sobie. 

 Unikaj nocnych podróży zwłaszcza w pustych wagonach i przedziałach. Staraj się nie spać w podróży. 

 Nie przyjmuj poczęstunków od przypadkowo poznanych osób. Nie trać kontaktu z otoczeniem - 

przestępcy mogą to wykorzystać. 

 Bądź nieufny w stosunku do nieznanych Ci osób. 

Zwłaszcza gdy podróżujesz sam. Nie zawieraj lepiej 

przygodnych znajomości. 

 W przypadku, gdy wyruszasz w dłuższą trasę upewnij się 

czy kierowca ma zmiennika. 

 

P A M I Ę T A J ! 

 Jeżeli zostaną Ci skradzione dokumenty, karty płatnicze, bagaż lub inne przedmioty zgłoś ten fakt                    

w najbliższej jednostki Policji. 

 Jeżeli w pociągu zaobserwujesz podejrzanie zachowujące się osoby poinformuj o tym obsługę. 

 Jeżeli twoje dziecko wyjeżdża autokarem możesz poprosić o sprawdzenie jego stanu technicznego 

policjantów z najbliższej jednostki Policji. 

 Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego niejednokrotnie pozwoli Ci bezpiecznie dojechać do celu. 

 

 

 



 

Podczas pobytu nad wodą: 

 Pamiętaj, że najbezpieczniejsza kąpiel to ta w miejscach 

odpowiednio zorganizowanych i oznakowanych, będących 

pod nadzorem ratowników. 

 Nie wolno się kąpać w miejscach niebezpiecznych, a 

zwłaszcza położonych przy śluzach, mostach, budowlach 

wodnych, portach, przy zaporach, przy ujęciach wody 

pitnej, stawach hodowlanych, basenach przeciwpożarowych, 

jak również w pobliżu szlaków żeglownych oraz w wodach 

o silnym zanieczyszczeniu i wirach. 
 

 Zapoznaj się i przestrzegaj zasad regulaminu kąpieliska, na którym się znajdujesz, 

 Zawsze stosuj się do zaleceń ratowników WOPR, którzy pełnią dyżur na kąpielisku, 

 Nie wchodź do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym wywieszona jest flaga 

czerwona, 

 Nie niszcz urządzeń i sprzętu kąpieliska, a zwłaszcza sprzętu ratunkowego, 

 Nie wchodź do wody bezpośrednio po spożytym posiłku, 

 Nie wskakuj gwałtownie do wody rozgrzany dłuższym opalaniem, 

 Nigdy nie skacz (zwłaszcza na głowę) do nieznanej wody - zawsze zbadaj głębokość wody oraz 

ukształtowanie dna, 

 Nie wrzucaj przedmiotów do wody (śmieci, szkła); 

 Jeżeli jesteś początkującym pływakiem – pływaj tylko w strefie kąpieliska ograniczonej żółtymi bojami. 

 Czerwone boje wyznaczają strefę kąpieliska, z której korzystają dobrzy pływacy. 

 Jeśli zauważysz przypadek tonięcia lub wypadek nad wodą natychmiast wezwij pomoc – powiadom 

Ratownika WOPR. 

 

Warto obejrzeć: https://vimeo.com/342440165/0b78ba0904 

 

Podczas pobytu w lesie: 

 

 Nie należy rozpalać ognisk jeśli nie ma 

specjalnie wyznaczonych do tego miejsc 

przez leśniczego. 

 Nie należy rozpalać ogniska w lesie bez 

udziału osoby dorosłej, ponieważ grozi to 

pożarem, 

 Nie wrzucać do ogniska szklanych butelek lub pojemników z gazem. 

 Po zakończeniu palenia ogniska należy je dobrze wygasić, zalać je wodą, przysypać piaskiem. 

 Należy dbać o czystość, nie wyrzucać śmieci, zawsze po sobie posprzątać. 

https://vimeo.com/342440165/0b78ba0904


 Nie należy podchodzić do zwierząt, które są zbyt ufne i nie boją się ludzi (mogą być zarażone 

wścieklizną), 

 Należy nie niszczyć przyrody. 


