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Jazda na kacu
Bezpieczny rowerzysta

Bezpieczna droga do szkoły

Odpowiedzialność karna

Trzeźwy kierowca

Smartfon
i ryzyko wypadku

Powrót bez promila

Odpowiedzialny
kierowca
Oferta 2020
Materiały promujące trzeźwość
oraz bezpieczne zachowania
na drodze

Dla dzieci i dorosłych
Wpływ alkoholu na
umiejętności kierowcy

Odpowiedzialny kierowca
to trzeźwy kierowca!
W 2018 roku w Polsce zgłoszono 31 674 wypadki drogowe mające miejsce na drogach publicznych,
w strefach zamieszkania lub strefach ruchu. W wypadkach drogowych zginęły 2 862 osoby, a 37 359 zostało rannych (w tym 10 963 ciężko). Z winy pijanych kierowców doszło do 1 614 wypadków, w których
zginęły 203 osoby, a rannych zostało 1 965 osób. W odniesieniu do ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez kierujących pojazdami, kierujący pod działaniem alkoholu stanowili 5,9%.

Co chcemy przekazać w materiałach?
1.

Jazda bez kaca. Kac a zwiększone ryzyko wypadku

ulotka profilaktyczno-edukacyjna, format A4 do DL (dla młodzieży 15+, dorośli)
Opis: Z materiału dowiemy się, jak przepisy regulują prowadzenie pojazdu po wypiciu alkoholu. Poznamy dwa pojęcia: stan po spożyciu alkoholu i stan nietrzeźwości. W materiale duży nacisk został
położony na konsekwencje jazdy na kacu. Wymienione i opisane są objawy kaca, które negatywnie wpływają na naszą zdolność do prowadzenia pojazdu, nawet jeśli czujemy się trzeźwi. Jazda na
kacu to nie tylko jazda z przekroczoną dopuszczalną dawką alkoholu we krwi kierowcy – to jazda ze
zmniejszoną koncentracją, rozkojarzeniem, bólem głowy itp. W ulotce poruszony jest również temat
bezpiecznego powrotu do domu po imprezie alkoholowej.

2. Bo kierowałem po alkoholu. Alkohol winny?

ulotka profilaktyczno-edukacyjna, format A4 do DL (dla młodzieży 15+, dorośli)
Opis: W materiale, w oparciu o przepisy Kodeksu karnego i Kodeksu wykroczeń, zostały opisane
konsekwencje prawne prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu. Dowiemy się, co grozi kierowcy, który pijany prowadził samochód. Ulotka informuje, w jaki sposób alkohol obniża zdolność do
prowadzenia pojazdu i obala mity, np. że jedzenie wpływa na szybsze wytrzeźwienie, że po jednym
piwie można prowadzić itp.

3.	Rowerzysta z trzeźwą głową. O bezpiecznej jeździe rowerem

ulotka profilaktyczno-edukacyjna, format A4 do DL (dla młodzieży 15+, dorośli)
Opis: Przypomina podstawowe zasady bezpiecznej jazdy rowerem. Informuje, jak zgodnie z przepisami powinien poruszać się rowerzysta w ruchu drogowym: na drodze dla rowerów, pasie rowerowym, poboczu czy chodniku, jakie wyposażenie musi mieć rower. Informuje o prawnych konsekwencjach jazdy rowerem po alkoholu.

4.	Piłem? Nie prowadzę samochodu!
plakat profilaktyczno-edukacyjny, format B3

Opis: Zwraca uwagę na to, aby nie kierować samochodem po wypiciu alkoholu. Namawia, by po
imprezie wrócić do domu taksówką lub komunikacją publiczną.

5.	Stop pijanym kierowcom. Nie bądź obojętny! Reaguj!

ulotka profilaktyczno-edukacyjna, format A4 do DL (dla młodzieży 15+, dorośli)
Opis: Namawia, aby reagować, gdy pijany kierowca chce prowadzić samochód. Informuje, w jaki
sposób powstrzymać takiego kierowcę (np. wzywając policję). Tłumaczy, czym jest zatrzymanie
obywatelskie. Podpowiada, jak uniknąć takich sytuacji po imprezie, na której piło się alkohol. Przypomina, że polskie prawo zabrania kierowania pojazdami mechanicznymi oraz sprzętem wodnym
po spożyciu alkoholu. Informuje, jak alkohol – wraz ze wzrostem jego stężenia we krwi – wpływa na
nasze zachowanie oraz zdolności prowadzenia pojazdu.

6.	Alkotest

gadżet dla kierowcy
Opis: Jednorazowy alkotest do samodzielnej kontroli zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

Smartfon za kierownicą!
Liczne badania udowadniają, że korzystanie ze smartfonu podczas kierowania pojazdem obniża naszą zdolność do jego prowadzenia. Rozkojarzenie kierowcy podczas jazdy jest przyczyną ok. 20-30% kolizji drogowych. Może ono być spowodowane
zarówno przez czynniki zewnętrzne (poza autem), jak i wewnętrzne (wewnątrz auta). Wraz z rozwojem informatyki otrzymaliśmy urządzenie, które posiada więcej funkcji aniżeli tradycyjny telefon. W jednym zaawansowanym technologicznie sprzęcie możemy mieć radio, nawigację, telefon, internet, telewizję, skrzynkę e-mail itp. Odbieramy więcej bodźców jednocześnie.
Większe możliwości to również większa odpowiedzialność. Ze względu na swoje liczne funkcje smartfon stanowi na drodze
większe niebezpieczeństwo niż zwykły telefon. Dlatego tak ważne jest, aby korzystać z jego możliwości mądrze, zwłaszcza
podczas jazdy samochodem.

7.	Nie tylko alkohol szkodzi. Smartfon za kierownicą. Wpływ urządzeń mobilnych na bezpieczeństwo jazdy
ulotka edukacyjna, format A4 do DL (dla młodzieży 15+, dorośli)

Opis: Tłumaczy, że korzystanie z telefonu (w szczególności ze smartfonu) podczas kierowania samochodem obniża bezpieczeństwo na drodze. W oparciu o badania informuje, że korzystanie ze
smartfonu m.in.: zwiększa częstotliwość kolizji, wpływa na wydłużenie drogi hamowania, zjeżdżanie
ze swojego pasa ruchu itd.

8.	Smartfon za kierownicą?
plakat edukacyjny, format B3

Opis: Za pośrednictwem czytelnej grafiki przestrzega przed jednoczesnym prowadzeniem samochodu i korzystaniem ze smartfonu. Używanie smartfonu podczas jazdy (Facebook, Snapchat, ustawianie nawigacji, smsy, maile itp.) rozkojarza kierowcę i może być przyczyną wypadku.

Bezpieczeństwo pieszego.
W 2018 roku piesi stanowili 19,2% wszystkich poszkodowanych w wypadkach drogowych. Potrącenia pieszych stanowiły
22,9% ogółu wypadków. W 2018 roku typowych potrąceń pieszych zanotowano 7 242, w ich wyniku 792 osoby zginęły,
a 6 800 zostało rannych. Najwięcej wypadków i ofiar wśród pieszych spowodowali kierujący pojazdami, a przede wszystkim
kierujący samochodami osobowymi. Niepokojące jest to, że duża część wypadków została odnotowana w miejscu, gdzie
pieszy powinien czuć się bezpiecznie – na przejściu dla pieszych (3 738 wypadków), na chodniku (374 wypadków), na przystanku (79 wypadków). W miejscach udostępnionych dla ruchu pieszego odnotowano 6 229 wypadków, co stanowi 82,5%
wszystkich wypadków z udziałem pieszych.

9.	Czas do szkoły. Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola
edukacyjna karta pracy (kolorowanka), format A4 do A5 (dla dzieci 5-7 lat)

Opis: Za pomocą rysunków dzieci poznają podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, np. przechodzenie przez drogę na pasach i poza pasami, prawidłowe poruszanie się poboczem,
jezdnią i chodnikiem. Kolorowanka wyjaśnia znaczenie sygnalizacji drogowej.

10. Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola
plakat edukacyjny, format B3 (dla dzieci, 5-7 lat)

Opis: Na plakacie znajdują się informacje przypominające podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, np. przechodzenie przez drogę na zielonym świetle, noszenie elementów odblaskowych, używanie kasku rowerowego; wyjaśnia znaczenie najważniejszych znaków drogowych.

11.	Zawieszka odblaskowa - zebra

Opis: Zawieszka z przyjemnej w dotyku folii mikropryzmatycznej, która poprawia widoczność pieszego i rowerzysty na drodze.

Źródła:
Wypadki drogowe w Polsce w 2018 roku, oprac. E. Symon, Komenda Główna Policji, Biuro Ruchu Drogowego, Warszawa 2019, Pobrane z: http://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe
-raporty-roczne.html (dostęp: 14.10.2019)
Use of mobile phones while driving - Effects on Road Safety, RSA, 2010, s.3 Pobrane z: https://www.rsa.ie/Documents/Campaigns/Mobile%20Phone/RSA_Research_Mobile_Phones.pdf (dostęp: 14.10.2019)

Odpowiedzialny Kierowca – formularz zamówienia
Cały pakiet
zawiera:

Pół pakietu
zawiera:

Ćwierć
pakietu
zawiera:

Cena brutto
za sztuki:

1. Jazda bez kaca. Kac a zwiększone ryzyko wypadku – ulotka profilaktycznoedukacyjna, format A4 do DL (dla młodzieży 15+, dorośli)

400

200

100

1,15

2. Bo kierowałem po alkoholu. Alkohol winny? – ulotka profilaktyczno-edukacyjna,
format A4 do DL (dla młodzieży 15+, dorośli)

400

200

100

1,15

3. Rowerzysta z trzeźwą głową. O bezpiecznej jeździe rowerem – ulotka
profilaktyczno-edukacyjna, format A4 do DL (dla młodzieży 15+, dorośli)

400

200

100

1,15

4. Piłem? Nie prowadzę samochodu! – plakat profilaktyczno-edukacyjny, format B3

8

4

2

5

5. Stop pijanym kierowcom. Nie bądź obojętny! Reaguj! – ulotka profilaktycznoedukacyjna, format A4 do DL (dla młodzieży 15+, dorośli)

400

200

100

1,15

6. Alkotest – gadżet dla kierowcy

40

20

10

5

7. Nie tylko alkohol szkodzi. Smartfon za kierownicą. Wpływ urządzeń
mobilnych na bezpieczeństwo jazdy – ulotka edukacyjna, format A4 do DL
(dla młodzieży 15+, dorośli)

400

200

100

1,15

8

4

2

5

400

200

100

1,15

10. Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola – plakat edukacyjny, format B3
(dla dzieci, 5-7 lat)

8

4

2

5

11. Zawieszka odblaskowa – zebra

60

30

15

3,50

2952 PLN

1476 PLN

738 PLN

Nazwa materiału
(zamów w pakiecie lub na sztuki)

8. Smartfon za kierownicą? – plakat edukacyjny, format B3
9. Czas do szkoły. Bezpieczna droga do szkoły i przedszkola – edukacyjna karta
pracy (kolorowanka), format A4 do A5 (dla dzieci 5-7 lat)

RAZEM (kwota brutto)

Zamawiam
sztuk:
(wpisz
liczbę sztuk)

Razem za
wybrane
sztuki:

Zamawiający: ..................................................................................................................................................................................................................................................................
Kwota zamawianych materiałów: ……………………...........................................………………………………… + 20 PLN brutto koszt przesyłki (Przesyłka gratis od 492 zł)
Fakturę wystawić na (nabywca, odbiorca):
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Wysyłka materiałów:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Osoba do kontaktu:........................................................................................................................................................................................................................................................
Numer telefonu (do kontaktu i dla kuriera): .........................................................................................................................................................................................................
E-mail: ................................................................................................................................................................................................................................................................................
Wyrażam zgodę na otrzymywanie, na podany na formularzu adres e-mail, informacji dotyczących produktów SPiDR
w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2013 poz. 1422). Wyrażenie zgody jest
dobrowolne i mogę je odwołać w każdym czasie.
Wysyłka materiałów rozpoczyna się 9.12.2019 r.

Zamówienie prześlij faksem, mailem lub pocztą

Lub zamów w sklepie internetowym: www.ulotkiprofilaktyczne.pl
Faks: 61 855 33 83 E-mail: ulotkiprofilaktyczne@gmail.com
PocztA: SPiDR, ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań
Osoba do kontaktu: Tomasz Bednarek kom.: 501 187 460 Tel.: 61 855 33 81
Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu, ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań. SPiDR zarejestrowano w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
WYDAWCA: Stowarzyszenie
XXI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000150767, REGON 639838688, NIP 782-21-84-952

