Program warsztatów edukacyjnych
w ramach programu informacyjno-eduk acyjnego „KIBIC”.

Grupa I
Przyjazd grupy bezpośrednio na teren Ośrodka „Polonia” w Warszawie, przy ul. Konwiktorskiej 6
- we własnym zakresie.
Lp.

Czas
1. 10.00-10.45

2. 10.45-11.30

3. 11.30

Sposób realizacji
Pogadanka nt. przepisów oraz zasad związanych
z bezpieczeństwem w trakcie odbywających się imprez
masowych oraz psychologicznych aspektów zachowania
się kibiców połączona z prezentacją filmu prewencyjnoedukacyjnego „KIBIC”.
Interaktywna wycieczka po obiekcie sportowym w celu
zapoznania się ze specyfiką pozytywnego uczestnictwa
w charakterze kibica w meczu piłkarskim.
Powrót uczestników do placówki oświatowej -we własnym
zakresie.

Odpowiedzialny
Funkcjonariusze Policji

Wyznaczony pracownik
Ośrodek „Polonia”
Opiekun grupy

Grupa II
Przyjazd grupy bezpośrednio na teren Ośrodka „Polonia” w Warszawie, przy ul. Konwiktorskiej 6
- we własnym zakresie.
Lp.

Czas
1. 11.30-12.15

2. 12.15-13.00

3. 13.00

Sposób realizacji
Pogadanka nt. przepisów oraz zasad związanych
z bezpieczeństwem w trakcie odbywających się imprez
masowych oraz psychologicznych aspektów zachowania
się kibiców połączona z prezentacją filmu prewencyjnoedukacyjnego „KIBIC”.
Interaktywna wycieczka po obiekcie sportowym w celu
zapoznania się ze specyfiką pozytywnego uczestnictwa
w charakterze kibica w meczu piłkarskim.
Powrót uczestników do placówki oświatowej-we własnym
zakresie.

Odpowiedzialny
Funkcjonariusze Policji

Wyznaczony pracownik
Ośrodek „Polonia”
Opiekun grupy

Uwaga:
Grupa uczestników może składać się z jednej lub dwóch równorzędnych klas, jednak nie powinna liczyć więcej
niż 30 osób.
Opieka w trakcie przybycia, uczestnictwa w programie oraz powrotu spoczywa na opiekunie grupy. Ilość
opiekunów uzależniona jest od liczebności grupy - powinna być adekwatna do konieczności zapewniania
bezpieczeństwa oraz prawidłowego zachowania się uczestników. W przypadku nieodpowiedniego zachowania
się grupy lub braku sprawowania właściwej opieki wizyta w Ośrodku „Polonia”, może się nie odbyć lub zostać
przerwana.
Procedura rejestracji
O terminie udziału w lekcji edukacyjnej decyduje kolejność zgłoszeń dokonana za pośrednictwem Wydziału
Prewencji Komendy Stołecznej Policji.
Szkoły zainteresowane udziałem w lekcjach zgłaszają się na adres kibic@ksp.policja.gov.pl
Osobą upoważnioną do zgłoszenia grupy jest Dyrektor szkoły bądź osoba przez niego wyznaczona.
Udział w warsztatach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na bezterminowe i nieodpłatne wykorzystanie
wizerunku uczestników w celach promocyjnych programu informacyjno-edukacyjnego pn. „Kibic”.
W celu dokonania zgłoszenia w treści e-maila należy podać następujące dane:
a) pełną nazwę, numer i adres szkoły,
b) numer klasy,
c) liczbę uczniów,
d) imię i nazwisko opiekuna grupy wraz z numerem kontaktowym.

