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Informacja
Strona znajduje się w archiwum.

Znajdź Rogatka
19.08.2019

Ostatnie dni wakacji będą pracowite dla
nosorożca Rogatka. Bohater „Kampanii
Kolejowe ABC”, prowadzonej przez Urząd
Transportu Kolejowego, odwiedzi kilkanaście
dworców kolejowych. Będzie przypominać
zasady bezpieczeństwa dzieciom wracającym
z letniego wypoczynku.

Przez kilka weekendów wakacji nosorożec Rogatek, bohater
„Kampanii Kolejowe ABC”, gościł w nadmorskich kurortach. W
najbliższych dniach dzieci będą miały okazję spotkać go na
kilkunastu dworcach. Sympatyczny nosorożec pojawi się m.in. w
Katowicach, Wrocławiu, Zakopanem, Olsztynie, Kielcach i
Warszawie, aby przypominać o zasadach bezpiecznego
podróżowania pociągiem.

Dzieci, które spotkają Rogatka, otrzymają od niego drobny
upominek i będą mogły zrobić sobie z nim pamiątkowe zdjęcie.
Autor każdej fotografii może wziąć udział w konkursie
na najciekawsze zdjęcie z Rogatkiem organizowanym na
Instagramie „Kampanii Kolejowe ABC”. Zwycięzcy otrzymają
pakiety upominkowe.

Pierwszym przystankiem na trasie Rogatka będzie dworzec
kolejowy w Częstochowie, na którym pojawi się on już 19



sierpnia 2019 r.!

Po wakacjach, czyli już od września, edukatorzy Kampanii
Kolejowe ABC wracają do szkół i przedszkoli z interaktywnymi
lekcjami kolejowego bezpieczeństwa.

Miasta, w których pojawi się Rogatek, to:

19.08.2019 r. Częstochowa, od 13:00 do 14:00.1.

19.08.2019 r. Katowice, od 15:30 do 16:30.2.

20.08.2019 r. Wrocław, od 14:00 do 15:00.3.

22.08.2019 r. Ostróda, od 12:45 do 13:45.4.

22.08.2019 r. Giżycko, od 15:40 do 17:00.5.

23.08.2019 r. Olsztyn Główny, od 11:00 do 13:00.6.

26.08.2019 r. Zakopane, od 15:45 do 16:40.7.

27.08.2019 r. Kraków Główny, od 8:30 do 10:30.8.

27.08.2019 r. Kielce, od 12:30 do 13:15.9.

02.09.2019 r. Warszawa Zachodnia od 9:10 do 10:35.10.

02.09.2019 r. Warszawa Centralna od 11:05 do 12:45.11.

„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.

 


