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10 reguł bezpieczeństwa

na ulicy
Obowiązkowe oświetlenie
1. Nigdy nie przechodź przez jezdnię w miejscu
roweru:
nieoznakowanym. Od tego jest ................. ........
Ubieraj dzieci w jasne ubrania;
2.Pamiętaj, aby Twój ...................był wyposażony  Jedno światło barwy białej lub żółtej
selektywnej umieszczone z przodu;
Kupuj im ubrania i buty wyposażone fabrycznie w elementy odblaskowe, miał sprawne światła
i hamulce.
 Jedno światło pozycyjne, barwy
w elementy odblaskowe;
Kupuj elementy odblaskowe posiadające na podwórku
międzynarodowe świadectwo jakości i znak 1.Nie wychodź sam z domu ........................
2.Nie wdawaj się w rozmowy z nieznajomymi, nie 
bezpieczeństwa „B”;
wsiadaj do ................................z nieznajomymi.
Wyjaśniaj dzieciom potrzebę bycia widocznym 3.Nie chwal się nieznajomym tym, co masz w
........................, nie podawaj swojego adresu ani
na drodze;
numeru telefonu.



Sprawdzaj, czy Twoje dziecko wychodząc

z domu ma przy sobie elementy odblaskowe i czy w domu
1.Nie otwieraj ...................nieznajomym, jeżeli jesteś
jego rower będzie widoczny;
sam w domu.



Noś elementy odblaskowe – bądź dobrym
w autobusie
przykładem dla swojego dziecka.
1.Pamiętaj, aby mieć zamknięty ..................lub
....................., dobrze schowany portfel i ....................
od domu.
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czerwonej, umieszczone z tyłu. Może
być to światło pulsujące.
Jedno światło odblaskowe barwy
czerwonej o kształcie innym niż
trójkąt, umieszczone z tyłu.

Dodatkowe oświetlenie roweru:
Dodatkowo rower można wyposażyć
w światła odblaskowe barwy żółtej
samochodowej, umieszczone na
bocznych płaszczyznach kół oraz na
pedałach.

Widoczność
pieszych i rowerzystów
po zmierzchu
lub przy złej pogodzie:

na wakacjach
1.Nie ................się, nie skacz na ...............................
w miejscach nie strzeżonych i takich, o których nic nie
Zawsze miej przy sobie element odblaskowy; wiesz.
 W ciemnym ubraniu jest się
załóż go gdy robi się ciemno lub w razie złej
widocznym tylko z odległości
pogody;
do uzupełnienia dla rodziców lub opiekunów
20 metrów;
1.Dbaj o to, aby Twój ....................był zawsze sprawny.
jasnym ubraniu jest się
Przed wyjazdem rowerem sprawdź stan jego Tylko wtedy będzie bezpieczny dla pasażerów oraz  W
widocznym z odległości ok.50
oświetlenia.
pieszych.
metrów
2.Zapisz i zostaw w widocznym miejscu numer
Zamontuj na rowerze elementy odblaskowe.
................do
pogotowia
policji,
pogotowia  Z elementami odblaskowymi jest się
ratunkowego i straży pożarnej.
widocznym z odległości większej niż
Noś zawsze jasne ubrania;

150 metrów.

„Dziecko w wieku do lat 15,
poruszające się po drodze
po zmierzchu poza obszarem
zabudowanym, jest obowiązane
używać elementów odblaskowych
w sposób widoczny dla innych
uczestników ruchu”
Ustawa Prawo o ruchu drogowym

Nawet, jeśli masz więcej niż 15 lat,
noś elementy odblaskowe –
DAJ SZANSĘ KIEROWCY

NIE RYZYKUJ BĄDŹ OSTROŻNY
WAŻNE TELEFONY
POLICJA
STRAŻ POŻARNA
POGOTOWIE
STRAŻ MIEJSKA
NUMER ALARMOWY

997
998
999
986
112

„Kierujący rowerem, korzystając
z drogi dla rowerów i pieszych jest
obowiązany zachowywać szczególną
ostrożność wobec pieszych
i ustąpić im pierwszeństwa”

KIEROWCY HULAJNOGI
1. Nie bądź piratem drogowym – twoja
hulajnoga wygląda, co prawda niegroźnie,
ale jeśli wjedziesz na kogoś, możesz
solidnie go poturbować.
2. Przed sklepem parkuj swój pojazd tak, aby
wychodzący nie potykali się o niego.
3. Hulajnogę zostawiaj w szatni – do
poruszania się po szkolnych korytarzach
używaj własnych nóg. Wyobraź sobie, jaki
korek powstałby, gdyby wszyscy chcieli
jeździć w szkole na hulajnogach.
4. Składaj swoją hulajnogę i chowaj tak, aby
zajmowała jak najmniej miejsca.
5. Jeśli jesteś wielbicielem dużych prędkości
i skomplikowanych ewolucji – na sportowe
wyczyny wybieraj miejsca, gdzie nikomu
nie będą zagrażać twoje akrobacje.
Odradzamy zjeżdżanie po schodach w domu
i pędzenie z nadmierną prędkością po
zatłoczonym chodniku.
6. Pamiętaj o kasku i ochraniaczach na kolana,
jeśli zamierzasz poszaleć na swojej
hulajnodze.
7. Dbaj o swoją hulajnogę. Przede wszystkim
używaj jej zgodnie z zaleceniami
producenta, a wtedy będziesz jeździł na niej
bardzo długo.

Bezpieczni – JA, TY, MY

Odblaskowa
„DWÓJKA”

CHROŃMY SWOJE ŻYCIE
TO, że TY widzisz samochód
wcale nie oznacza,
że jego kierowca widzi Ciebie
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
im. Mikołaja Kopernika
w Dąbrowie Tarnowskiej
Broszurka opracowana przez koordynatorów akcji
„Odblaskowa szkołą”

