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– tyle wypadków
spowodowali
w ubiegłym roku
pijani kierowcy.
Zabili 198 osób.
Łódź: hyundai
prowadzony przez
20-latka z impetem
uderza w ścianę
kamienicy. Na
miejscu ginie
21-letnia studentka.
Kierowca ma we
krwi 1,8 promila
alkoholu. Trafia do
aresztu.

Sul: 34-latek uderza
samochodem
w parę rowerzystów.
19-latka ginie na
miejscu. Okazuje się,
że kierowca auta ma
w organizmie ponad
2 promile alkoholu!
Trafia do aresztu.

Będzelin: 44-latek
zjeżdża na pobocze
drogi. Uderza w dwie
siedzące na trawie
dziewczynki: 9i 10-latkę. Młodsza
okazuje się
córką kierowcy.
Dziewczynka trafia
do szpitala. 10-latka
ginie na miejscu.

Sprawca ucieka
z miejsca zdarzenia.
Okazuje się, że miał
we krwi niemal
3 promile! To nie był
jego pierwszy pijacki
rajd po okolicy.

Pozwól mieszkańcom
poczuć się bezpiecznie!
„Przeciw pijanym
kierowcom!” to jedyna

kampania dla samorządów, która tak
kompleksowo obejmuje problem
nietrzeźwości na drogach. Pozwala
dotrzeć z ważnym przekazem nie tylko
do kierujących, lecz także do pasażerów,
świadków jazdy po alkoholu, uczniów
szkół nauki jazdy, młodzieży oraz
punktów sprzedaży alkoholu.
Ulotki obalają mity na temat
trzeźwienia. Można dowiedzieć się
z nich, że sen, prysznic i obfity posiłek
nie gwarantują, iż w naszym organizmie
nie ma alkoholu. Materiały przekonują,
że po zakrapianej imprezie rano lepiej
nie wsiadać za kierownicę. Instruują
także, jak przeliczać ilość wypitego
alkoholu na czas potrzebny na
wytrzeźwienie.

W materiałach dużo miejsca poświęcono roli świadków. Ich
stanowczy sprzeciw może uratować komuś życie. W ulotkach
zamieszczono instrukcję, jak przekonać pijanego, by nie wsiadał
do samochodu. W dziesiątkach samorządów biorących udział
w kampanii doszło do obywatelskich zatrzymań pijanych
kierowców.

Materiały stworzone w trosce o bezpieczeństwo na drogach
Pod kołami
pijanych
kierowców
każdego roku
życie tracą
setki osób.
Jeśli zauważysz
osobę nietrzeźwą
za kierownicą,
zareaguj!

Tragiczna
w skutkach
decyzja

Pijani kierowcy.
Powiedz „nie!”
Pijani kierowcy.
Powiedz „nie!”
– ulotka dla dorosłych

Piotrek (18 l.), Dawid
(17 l.) oraz 14-letnie
Iza i Kamila wracali
z urodzin koleżanki.
Piotrek prowadził.
Iza: Wiedzieliśmy,
że coś wypił. Nie
powinniśmy wsiadać z nim do auta.
Kama mogła żyć…

Tragiczna w skutkach
decyzja
– ulotka dla młodzieży

Nawet jeśli po
ostatni kieliszek
sięgnąłeś wczoraj,
alkohol wciąż
może znajdować
się w Twoim
organizmie.
Zobacz tabelkę,
dzięki której
możesz
oszacować
poziom stężenia
alkoholu we
krwi.

Piłeś alkohol? Sprawdź,
po jakim czasie możesz wsiąść za
kierownicę
– ulotka dla dorosłych

Zareaguj, nim będzie za późno!

Wybraliśmy
mądrze!

Jazda po alkoholu?
Zareaguj, powiedz „stop”!
Jazda po alkoholu?
Zareaguj, powiedz „stop”!
– ulotka dla młodzieży

Jazda z pijanym
kierowcą to
ryzykowanie życia
swojego i innych
osób. Ola i Mateusz
zdecydowali się
powiedzieć „stop!”.
Dlaczego warto
brać z nich przykład?

Wybraliśmy
mądrze!
– ulotka dla młodzieży

Pijani kierowcy zabijają setki osób rocznie.
Nie dopuść do kolejnego dramatu.

Zadzwoń pod 112!

Widzisz pijanego kierowcę?
Zareaguj, nim będzie za późno!
– plakat

Poczucie winy,
wstyd, grzywna,
a nawet więzienie.
Jeżdżąc pod
wpływem
alkoholu, wiele
ryzykujesz.

Bądź głosem
rozsądku!

Piłeś alkohol?
Sprawdź, po jakim
czasie możesz wsiąść
za kierownicę

Widzisz pijanego kierowcę?

W wypadkach
powodowanych
przez pijanych
kierowców ginie
wielu młodych
ludzi. Nigdy nie
wsiadaj do
samochodu
z osobą, która
piła alkohol!

Po alkoholu Twoi
znajomi często
wykazują większą
skłonność do ryzyka.
Mogą nie zdawać
sobie sprawy
z konsekwencji
prowadzenia
po spożyciu albo podróżowania
z nietrzeźwym kierowcą.
Masz szansę im pomóc i ustrzec ich
przed fatalnymi konsekwencjami.

Bądź głosem
rozsądku!
– ulotka dla młodzieży

Zrezygnuj
z jazdy! Pijanym
kierowcom grożą
poważne konsekwencje
Zrezygnuj z jazdy! Pijanym
kierowcom grożą poważne
konsekwencje
– ulotka dla dorosłych

Mity na temat
trzeźwienia.
Nie daj się
zwieść!
Jedzenie, ruch ani
sen nie mają
żadnego wpływu
na trzeźwienie. Nie
wierz w powszechne
stwierdzenia na
temat alkoholu. Zbyt
wiele ryzykujesz!

Mity na temat
trzeźwienia.
Nie daj się zwieść!
– ulotka dla dorosłych

Pijani kierowcy
zabijają!
Nie wsiadaj za kierownicę
po alkoholu

Pijani kierowcy zabijają!
– plakat

W skład pełnego
pakietu wchodzą:
Ulotki dla dorosłych:
l Pijani kierowcy. Powiedz „nie!”
– format A4 złożone do A5, 300
egzemplarzy
l Piłeś alkohol? Sprawdź, po
jakim czasie możesz wsiąść za
kierownicę – format A4 złożone
do A5, 300 egzemplarzy
l Zrezygnuj z jazdy! Pijanym
kierowcom grożą poważne
konsekwencje – format A4
złożone do A5, 300 egzemplarzy
l Mity na temat trzeźwienia. Nie
daj się zwieść! – format 2/3 A4
złożone na pół, 300 egzemplarzy
Ulotki dla młodzieży:
l Tragiczna w skutkach decyzja –
format 1/3 A4, 300 egzemplarzy
l Jazda po alkoholu? Zareaguj,
powiedz „stop”! – format A4
złożone do A5, 300 egzemplarzy
l Wybraliśmy mądrze!
– format 2/3 A4 złożone na pół,
300 egzemplarzy
l Bądź głosem rozsądku! – format
1/3 A4, 300 egzemplarzy
Plakaty:
l Widzisz pijanego kierowcę?
Zareaguj, nim będzie za późno!
– format B2, 30 egzemplarzy
lP
 ijani kierowcy zabijają!
Nie wsiadaj za kierownicę po
alkoholu – format B2,
30 egzemplarzy
Przystępując do kampanii, samorząd
realizuje zadanie z art. 41 ust. 1 pkt 3
ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zamów sprawdzone materiały już teraz!
Zamów kampanię i zaplanuj
działania profilaktyczne na 2019 rok!
W 2018 roku warto skorzystać
z opcji „Faktura w 2018 roku!”

W 2019 roku warto skorzystać
z opcji „Zaczynamy wcześniej!”

l idealna opcja dla gmin, które dysponują środkami zaoszczędzonymi w 2018 r.
lg
 warancja, że materiały zakupione w 2018 r. oraz faktura dotrą do gminy
jeszcze w tym roku
lg
 miny, które chcą zapłacić za materiały z tegorocznego budżetu, mogą to
zrobić, zaznaczając opcję „Faktura w 2018 roku!”
l zgłoszenie należy wysłać najpóźniej 21 grudnia 2018 r.

l idealna opcja dla gmin, które chcą zacząć działania od razu
l materiały trafią do gminy w ciągu 2 dni od nadesłania
zgłoszenia
l opcja realizowana od 2 stycznia do 28 lutego 2019 r. (do
gmin, które nie zaznaczą opcji „Zaczynamy wcześniej!”, materiały kampanii i fakturę wysyłamy 28 lutego 2019 r.)

Włącz się w kampanię – wypełnij i odeślij formularz zgłoszenia.
Ważne terminy
l do 21 grudnia 2018 r. realizujemy opcję „Faktura w 2018 roku!” l do 28 lutego 2019 r. przyjmujemy zgłoszenia do kampanii
l Koszt pełnego pakietu jednej kampanii to 2000 PLN + VAT.
l Możesz zakupić połowę pakietu lub jego wielokrotność.
l Nie prowadzimy sprzedaży mniejszych zestawów.
l Wypełniony formularz zgłoszenia do kampanii należy wysłać faksem pod numer
12 635 19 19, pocztą na adres: Krakowska Akademia Profilaktyki,
ul. Jaskółcza 4/1, 30-105 Kraków, lub mailem: info@akademiaprofilaktyki.pl

Kontakt z biurem kampanii:
l tel.: 12 635 20 20, faks: 12 635 19 19
l e-mail: info@akademiaprofilaktyki.pl
l www.przeciwpijanymkierowcom.pl

