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Informacja
Strona znajduje się w archiwum.

Piknik rodzinny w Mielnie pełen
atrakcji!
20.07.2021

Ponad 1200 osób odwiedziło Rogatka
podczas tegorocznego pikniku wakacyjnego
w Mielnie zorganizowanego przez Urząd
Transportu Kolejowego w ramach Kampanii
Kolejowe ABC. Imprezy rodzinne to doskonała
okazja do przypomnienia najmłodszym o
najważniejszych zasadach bezpiecznego
podróżowania koleją.

Pierwszy tegoroczny piknik wakacyjny pod hasłem „Hej
Przygodo! Odwiedź Peronowo!” odwiedziły rodziny, które
spędzały wakacje w Mielnie.

– Kampania Kolejowe ABC została stworzona specjalnie dla Was.
Chcemy, aby wszystkie dzieci były bezpieczne i wiedziały, jak
zachowywać się na przejeździe kolejowym, dworcu, peronie czy
w pociągu. Wiedzę tę przekazujemy w  przystępny sposób,
łącząc naukę ze wspaniałą zabawą – przywitała uczestników
pikniku Małgorzata Kalata, Dyrektor Generalna Urzędu
Transportu Kolejowego.

Uczestnicy pikniku korzystali z licznych atrakcji przygotowanych
przez UTK. W grze edukacyjnej rozwiązywali zagadki oraz
odpowiadali na pytania związane z zasadami bezpiecznego



podróżowania koleją. Chętni wzięli udział w konkursie, w którym
można było wygrać atrakcyjne nagrody: hulajnogę elektryczną,
hulajnogi i plecaki szkolne. By zdobyć nagrody należało
ukończyć grę terenową i wymyślić najlepsze hasło związane
z bezpieczeństwem na kolei. Koło fortuny i  wielkoformatowa
gra planszowa były atrakcjami dla wszystkich, a dzieci
próbowały również swoich sił w  symulacji, w której mogły stać
się uczestnikami ruchu drogowego.

Najmłodsi świetnie bawili się z DJ Miki, która śpiewała i tańczyła
na scenie.  Do ich dyspozycji przygotowano eurobungee,
dmuchańce oraz fotobudka. Dzieci mogły uczestniczyć w
zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez edukatorów
Zespołu Kolejowego ABC. 

Piknik wakacyjny w Mielnie był pierwszym wydarzeniem
wakacyjnym w tym roku.
Na kolejny piknik rodzinny Kampanii Kolejowe ABC zapraszamy
31 lipca br. do Stegny. Kolejne pikniki odbędą się 7 sierpnia w
Giżycku, 14 sierpnia w Szczyrku, a wakacje zakończymy 28
sierpnia piknikiem w Warszawie. Informacje na temat
wakacyjnych imprez znajdują się na stronie Kampanii Kolejowe
ABC. 

„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.

 

https://kolejoweabc.pl/
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