„MISTRZOWIE W PASACH” inspiracją dla młodzieży
podczas festiwalu naukowego E(x)plory w Podzamczu
Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu k. Chęcin
26 maja 2017 godz. 9.00- 16.00
Inspiracje naukowe, zabawy, instruktaże zapinania pasów, symulatory zdarzeń drogowych
26 maja 2017 r. „Mistrzowie w pasach” w ramach inauguracji 4. edycji kampanii
społecznej

„Lotos-Mistrzowie

w

pasach”

będą

prowadzić

działania

podczas

Regionalnego Festiwalu Naukowego E(x)plory. Zainspirują młodzież do bezpiecznych
zachowań podczas podróży samochodem i do kreowania MODY NA PRAWIDŁOWE
ZAPINANIE PASÓW.
E(x)plory to największy konkurs naukowy w Polsce kierowany do młodzieży w wieku 13-20
lat. Podczas Festiwalu Naukowego E(x)plory w Podzamczu prezentacjom projektów
konkursowych będzie towarzyszyć bogaty program pokazów i warsztatów, skierowanych do
młodzieży, takich jak: pokazy mrożących krew w żyłach eksperymentów, warsztaty z iluzji
optycznych, reakcji strącania osadów, chemicznej analizy barw czy konstrukcji rakiet
kosmicznych.
Udział „Mistrzów w pasach” w Festiwalu Nauki E(x)plory 2017 wiąże się z inauguracją 4. edycji
kampanii społecznej, podczas której eksperci m.in. będą inspirować młodzież do wspierania
bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Ogólnopolska kampania społeczna „Lotos-Mistrzowie w pasach” jest realizowana w całej
Polsce. Pierwsze letnie PIT STOP-y zostaną zorganizowane z okazji zakończenia roku
szkolnego - 22 czerwca w Gdańsku (ul. Cienista 14C), a 23 czerwca z Kajetanem
Kajetanowiczem w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Warszawska 34). W ramach działań
edukacyjnych nie tylko prowadzone będą PIT STOP-y - instruktaże na stacjach paliw, ale także
prezentacje, warsztaty, panele dyskusyjne podczas popularnych imprez i pikników czy konkurs
„Mistrzowie w pasach” mający na celu wykreowanie mody na bezpieczne zachowania podczas
podróży samochodem.
Wiedza ekspercka zostanie zaprezentowana także poprzez konkretne pragmatyczne działania.
Odbiorcy niektórych wydarzeń, tak jak tutaj w Podzamczu, będą mieli możliwość uczestnictwa w
kontrolowanych warunkach w doświadczeniach związanych ze zdarzeniami drogowymi dzięki
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symulatorom. Istotnym aspektem tych praktyk będzie podkreślenie i udowodnienie, że wszelkie
umiejętności kierowcy czy wyposażenie w bierne systemy bezpieczeństwa w samochodzie jak
poduszka powietrzna i pasy nie pomogą uniknąć niebezpieczeństw podczas jazdy, jeśli
uczestnicy podróży nie będą zapięci w PRAWIDŁOWY sposób. Dodatkowo wiedza z tego
zakresu zostanie ugruntowana dzięki przygotowanym materiałom szkoleniowym. Otrzyma je
także młodzież podczas festiwalu.
Właśnie z Podzamcza wystartują pierwsi w tym roku ambasadorzy bezpiecznych podróży
uświadomieni, jak PRAWIDŁOWO zapinać pasy i montować foteliki w pojazdach. Oprócz akcji
instruktażowych zaplanowano inspiracyjne atrakcje edukacyjno-rozrywkowe; nie zabraknie
nagród i niespodzianek.

O kampanii społecznej „Mistrzowie w pasach” 2014-2017:
Organizatorem

kampanii

społecznej

„Mistrzowie

w

pasach”

jest

fundacja

Krajowe

Centrum

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Celem głównym tych działań jest edukacja w zakresie
PRAWIDŁOWEGO ZAPINANIA PASÓW BEZPIECZEŃSTWA W POJAZDACH. Kampanię skierowano i
do kierowców i pasażerów, dorosłych i dzieci. W tym roku jeszcze więcej czasu eksperci poświęcają na
bezpośrednie spotkania z użytkownikami dróg podczas PIT STOP-ów i dużych wydarzeń w całej Polsce.
Czwarty rok prowadzona kampania „LOTOS-Mistrzowie w pasach” ma też na celu przekonać do zmiany
postaw tych, którzy mimo zachęt a nawet i kar, nadal nie chcą zapinać pasów podczas jazdy ryzykując
życie swoje i innych. Ważnym przesłaniem jest dbałość o bezpieczeństwo dzieci przewożonych w
samochodach, zarówno tych młodszych, które podróżują w fotelikach, jak i starszych, którym wystarczają
pasy bezpieczeństwa.
Ambasadorem

kampanii jest czterokrotny Mistrz Polski w klasyfikacji generalnej Rajdowych

Samochodowych Mistrzostw Polski oraz dwukrotny Mistrz Europy – Kajetan Kajetanowicz.
Materiały i filmy z kampanii „LOTOS-Mistrzowie w pasach”:
https://vimeo.com/183031419;
https://vimeo.com/139602526
http://www.brd.org.pl/1,317,Zapnij_pasy_po_mistrzowsku.htm
http://www.brd.org.pl/1,340,Mistrzowie_w_pasach_z_Kajetanem_Kajetanowiczem.htm
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