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CZY WIESZ PO 
CO SĄ FERIE?

Ferie zimowe są po to, żeby :
• odpocząć od codziennej nauki i 

zajęć szkolnych,
• rozwijać swoje 

zainteresowania, na które 
podczas obowiązków szkolnych 
brakuje czasu, 

• spędzić czas z rodzina i 
przyjaciółmi, 

• uprawiać sporty zimowe.
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ZAPAMIĘTAJ 
HASŁO
CZAS FERII ZIMOWYCH,                

TO ŚWIETNA ZABAWA.

KTO BEZPIECZNIE SIĘ BAWI, 

TEN W KŁOPOTY NIE WPADA!
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NAJLEPSZE RADY BEZPIECZNYCH FERII

1 Wychodząc z domu ubierz się ciepło. 
Załóż kurtkę, czapkę, szalik i 
rękawiczki. Pamiętaj o odblaskach, 
będziesz lepiej widoczny na drodze.
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Na łyżwach jeździj tylko na 
lodowiskach. Wchodzenie na 
zamarznięte rzeki lub stawy jest 
bardzo niebezpieczne.

Na sankach zjeżdżaj z górki położonej
Z dala od jezdni i samochodów. 
Pamiętaj, że przywiązywanie sanek do 
samochodu jest zabronione. 

4 Unikaj aby w trakcie zabawy 
śnieżkami, nie wyrządzić nikomu 
krzywdy.

5 Nie przechodź pod zwisającymi z 
dachu soplami.

6 Na wycieczkę zabierz 
naładowany telefon 
komórkowy, w razie wypadku 
koniecznie wezwij pomoc.
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NAJLEPSZE RADY BEZPIECZNYCH FERII

7 Kiedy jesteś sam w domu, 
nie otwieraj drzwi 
nieznajomym. 
Nie nawiązuj kontaktu z 
obcymi, nie podawaj swojego 
numeru telefonu, nie 
przekazuj kluczy pod domu.

8 Zachowaj zasady bezpieczeństwa 
podczas korzystania z internetu. 
Nigdy nie możesz mieć pewności z 
kim rozmawiasz.

9 Nie baw się zapałkami. Włączanie 
kuchenki gazowej, piekarnika czy 
rozpalanie w kominku zostaw osobom 
dorosłym.

10 Informuj rodziców o tym, że 
wychodzisz, gdzie idziesz i z kim 
jesteś, oraz o której wrócisz. 
Wracaj zawsze na czas.

11 Gdy zobaczysz leżącą na mrozie 
osobę, natychmiast wezwij pomoc 
( numer 112).
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ZAPAMIĘTAJ WAŻNE 
TELEFONY

112
Eueropejski Numer 

Alarmowy

601 100 300
GOPR
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MIŁEGO 
WYPOCZYNKU
DO ZOBACZENIA PO FERIACH ☺


