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Policjanci wydziałów prewencji z KWP i KMP w Krakowie zorganizowali akcję proﬁlaktyczną
„Połowinki Wakacyjne”, mającą na celu promocję zasad bezpiecznego wypoczynku.
W połowie trwania wakacji - 29 lipca br. na terenie Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Przylasek Rusiecki” w Krakowie
przeprowadzona została akcja proﬁlaktyczna, aby dzieci i młodzież: uwrażliwiać, przestrzegać, przypominać, a także
uczyć bezpiecznych zachowań w trakcie wypoczynku. Mijający miesiąc wakacji pokazał, że tego typu działania
proﬁlaktyczne są bardzo potrzebne. Podczas wydarzenia policjanci prowadzili kampanię proﬁlaktyczno-edukacyjną w
zakresie bezpieczeństwa nad wodą i terenach przywodnych, bezpieczeństwa podczas spędzania czasu wolnego w domu
lub na zorganizowanym wypoczynku letnim, a także w podróży, podczas poruszania się po drogach i szlakach górskich
oraz podczas gier i zabaw rekreacyjnych w terenie. Omawiano również sposoby zapewnienia bezpieczeństwa
pozostawionemu mieniu, udostępniono materiały proﬁlaktyczne, w ramach kampanii informacyjnej „Stop włamaniom do
domów”.
Uczestnicy konkursów wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w okresie letnim otrzymali nagrody i gadżety proﬁlaktyczne,
takie jak: ulotki i książeczki informacyjne, malowanki, krzyżówki, rebusy, piłki plażowe, frisbee, etui na telefony, bidony.
Sporą atrakcją była możliwość wykonania odcisków linii papilarnych dłoni, a także tatuaży z pieczątek ze smokami
policyjnymi. Dodatkowo chętni mieli okazję obejrzeć radiowóz policyjny.
Dzieci i młodzież zachęcano również do udziału w konkursie ﬁlmowym, pn. "Artystyczny przeWODNIK", który
wystartował w ramach ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, a propaguje bezpieczne
przebywanie nad wodą oraz zdrowy tryb życia.
W trakcie imprezy, przy policyjnym stanowisku proﬁlaktycznym zachęcano także do korzystania z
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Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zainteresowani mogli dowiedzieć się w jaki sposób przy jej pomocy można zgłaszać np.
miejsca niebezpieczne na wodach. Policjanci przybliżali i objaśniali techniczną stronę KMZB oraz to w jaki sposób
posługiwać się mapą i skutecznie z niej korzystać.
Podczas takich działań nie mogło zabraknąć maskotek małopolskiej Policji przedstawiających smoki - Inspektora
Waweleka i Polisi. Ich obecność wywołała wiele pozytywnych reakcji wśród uczestników, wykonywano pamiątkowe
fotograﬁe.

