
Urząd Transportu Kolejowego
https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/15127,Pikniki-rodzinne-Kampanii-Kolejowe-ABC.html
2023-05-24, 02:47

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.

Pikniki rodzinne Kampanii Kolejowe
ABC
08.07.2019

Ponad 1500 osób bawiło się podczas pikniku
rodzinnego w Rewalu zorganizowanego przez
Urząd Transportu Kolejowego. Kolejny piknik
już 14 lipca 2019 roku na Placu przy Al.
Żeromskiego we Władysławowie. Imprezy
organizowane przez Urząd Transportu
Kolejowego to doskonały pomysł na
spędzanie czasu wolnego dla całych rodzin.
Wyjątkowe atrakcje przypominają również o
najważniejszych zasadach bezpiecznego
podróżowania koleją.

Piknik „Hej Przygodo! Odwiedź Peronowo!” przyciągnął rodziny
z całej Polski, które na wakacje wybrały Rewal. – Drogie dzieci,
Kampania Kolejowe ABC została stworzona po to, abyście były
bezpieczne i wiedziały, jak zachowywać się na przejeździe,
dworcu czy podróżując pociągiem. Tę wiedzę przekażemy Wam
dzisiaj w bardzo przyjazny sposób – poprzez zabawę – przywitał
uczestników pikniku Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu
Kolejowego.

Podczas pikniku całe rodziny brały udział w licznych atrakcjach.
W grze edukacyjnej uczestnicy rozwiązywali zagadki
oraz odpowiadali na pytania związane z zasadami bezpiecznego



podróżowania koleją. Chętni wzięli udział w konkursie, w którym
do wygrania były atrakcyjne nagrody: hulajnoga elektryczna,
hulajnogi i plecaki szkolne. By zdobyć nagrody, trzeba było
przejść grę terenową i wymyślić najlepsze hasło powitania
Rogatka, promujące jednocześnie bezpieczeństwo na kolei.
Dzieci uczestniczyły również w kole fortuny, wielkoformatowej
grze planszowej i próbowały swoich sił w grze symulacyjnej,
w której mogły stać się uczestnikami ruchu drogowego. Nie
brakowało też chętnych do skorzystania z zajęć Kolejowego
ABC. Podczas pikniku najmłodsi świetnie bawili się z DJ Miki,
która śpiewała i tańczyła z dziećmi na scenie, skakali na
eurobungee, dmuchańcach, skakańcach i robili zdjęcia
w specjalnie przygotowanej fotobudce.

Piknik w Rewalu był pierwszym tego typu spotkaniem nad
morzem. Kolejne wydarzenia „Hej Przygodo! Odwiedź
Peronowo!” odbędą się: we Władysławowie (14 lipca), Ustce (27
lipca) i Kołobrzegu (3 sierpnia).

„Kampania Kolejowe ABC” realizowana przez Urząd Transportu
Kolejowego to ogólnopolska kampania informacyjno-
edukacyjna, propagująca zasady bezpieczeństwa oraz wartości i
wzorce związane z odpowiedzialnym zachowaniem się podczas
korzystania z transportu kolejowego. Kampania jest
współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

/dokumenty/zalaczniki/1/1-49762.jpg
/dokumenty/zalaczniki/1/1-49763.jpg
/dokumenty/zalaczniki/1/1-49764.jpg
/dokumenty/zalaczniki/1/1-49765.jpg


Aby zobaczyć odtwarzać włącz
JavaScript

/dokumenty/zalaczniki/1/1-49768.jpg

