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Bądź niezatapialny. Wpłyń na wyobraźnię

 

Wiesz, jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą? Jak uniknąć zagrożeń podczas wakacyjnego
relaksu nad jeziorem? Jak zminimalizować ryzyko utonięcia podczas beztroskich chwil nad
rzeką? Pokaż to innym! Weź udział  w konkursie  „Niezatapialni”  organizowanym przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.  Nagraj  spot i  wyemituj  go w intrenecie.  Wpłyń na
wyobraźnię innych.

Już wkrótce rozpoczną się wakacje.  To wyczekany czas odpoczynku dla dzieci i  młodzieży oraz
urlopów dorosłych. Z pewnością wiele osób zaplanuje wypoczynek nad wodą. Jeśli tylko pogoda
dopisze, plaże nad morzem, jeziorami czy rzekami zapełnią się po brzegi. Najważniejsze jednak, by
na  wypoczynek  zabrać  ze  sobą  zdrowy  rozsądek,  bo  woda  to  piękny  i  przyjemny,  ale  także
niebezpieczny żywioł. Co roku w okresie od kwietnia do września zbiera śmiertelne żniwo. W 2013
roku w polskich rzekach, jeziorach i morzu utonęło 709 osób*. To o 260** więcej niż w poprzednim
roku i o 313*** więcej niż w 2011 roku.

Jak  co  roku,  Ministerstwo  Spraw  Wewnętrznych  dołącza  się  do  apeli  służb  ratowniczych  o
zachowanie szczególnej ostrożności podczas wypoczynku nad wodą. W ramach akcji profilaktycznych
resort przygotował konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na najlepszy
materiał  filmowy,  dotyczący  bezpiecznych  wakacji  nad  wodą.  Celem  akcji  „Niezatapialni”  jest
zwiększenie  świadomości  społeczeństwa,  szczególnie  młodych  osób,  w  zakresie  właściwego
zachowania w obszarze kąpielisk oraz zachęcenie do korzystania z miejsc przeznaczonych do tego
typu wypoczynku.

W konkursie mogą wziąć udział przedstawiciele szkół reprezentowani przez grupy składające się z
dowolnej liczby uczniów oraz co najmniej  jednego dorosłego opiekuna. Nagrania, którego motywem
przewodnim  ma  być  bezpieczny  wypoczynek  nad  wodą,  nie  mogą  przekraczać  40  sekund.
Zwycięzców wyłoni nasza Komisja Konkursowa składająca się z ekspertów z MSW, policjantów,
strażaków i ratowników wodnych. Najlepsze prace zostaną uhonorowane, a placówki oświatowe, z
których  spoty  pochodzą,  otrzymają  nagrody  pieniężne.  Ponadto  przyznana  zostanie  nagroda
internautów. Otrzyma ją szkoła, której spot decyzją komisji zakwalifikuje się do ścisłej czołówki, a
następnie zostanie najwyżej oceniony przez fanów profili społecznościach MSW. Zwycięskie spoty
będą promowane również w mediach.



Termin składania prac upływa 23 maja 2014 roku. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do 30 maja
2014 roku. Wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu.

Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać w Biurze Komunikacji Społecznej Ministerstwa
Spraw  Wewnętrznych  pod  numerami  telefonu  (22)  60  149  42,  60  149  45  lub  adresem  e-
mail: anna.klimaszek@msw.gov.pl, agata.kowalczyk@msw.gov.pl.

*  dane systemu analitycznego KSIP
** dane systemu analitycznego TEMIDA
*** dane systemu analitycznego TEMIDA
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