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Dla dzieci i młodzieży z kilku województw trwają jeszcze ferie zimowe. O to, aby ostatni ich
tydzień minął bezpiecznie, dbają policjanci z żywieckiej komendy. Mundurowi przeprowadzili
działania proﬁlaktyczne na stoku narciarskim "SkiPark" w Rajczy. Stróże prawa wraz ze
Sznupkiem przypominali o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w czasie uprawiania sportów
zimowych.

W sobotę na stoku narciarskim "SkiPark" w Rajczy odbyły się proﬁlaktyczne działania prowadzone w ramach akcji
„Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”. W czasie imprezy rozegrano zawody narciarskie, a także liczne konkursy i
zabawy z nagrodami. Akcję zorganizowali żywieccy mundurowi wspólnie z policjantami – instruktorami oraz Beskidzkim
GOPR-em. Podczas działań policjanci rozmawiali z uczestnikami na temat zasad bezpiecznego korzystania ze stoku.
Przypomnieli również o dekalogu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej. Z dorosłymi rozmawiali o konieczności
noszenia kasków przez młodzież do 16 roku życia i konsekwencjach jazdy na nartach i snowboardzie pod wpływem
alkoholu. W czasie prelekcji korzystano z tzw. „alkogogli”, czyli specjalnych okularów, które symulują widzenie w stanie
nietrzeźwości. Narciarze mogli je założyć i w praktyce zobaczyć jak zmienia się percepcja i koordynacja. Całość imprezy
uświetnił Sznupek, czyli maskotka śląskiej policji. W proﬁlaktycznych działaniach stróżom prawa pomagali uczniowie z
klasy policyjnej Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu, którzy wspólnie z policjantami rozdawali miłośnikom

sportów zimowych ulotki, broszury i książeczki dotyczące bezpieczeństwa, a także opaski odblaskowe.

Z kolei ratownicy z Beskidzkiego GOPR-u przygotowali pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz
prelekcję dotyczącą zachowania się na stoku w sytuacji zaistnienia wypadku. Uczestnicy imprezy aktywnie uczestniczyli
w zajęciach oraz sprawdzali w praktyce nabyte umiejętności.

Celem akcji była popularyzacja sportów zimowych wśród dzieci i młodzieży, edukacja związana z uprawianiem

narciarstwa, a także propagowanie bezpieczeństwa i właściwych zachowań na stokach narciarskich.
Dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w działania oraz przedstawicielom mediów za ich
promocję!

