RAMOWY PROGRAM KAMPANII SPOŁECZNEJ I KONFERENCJI
WROCŁAW 19.10.2012 r.

„BEZPIECZNI MOTOCYKLIŚCI – NIEBEZPIECZNI
MOTOCYKLIŚCI.
CO MOŻEMY BEZ POMOCY INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH?”

Kampania społeczna wydarzenie 1
- ulotkowanie
Godzina 10.00 – 17.00 Ulotkowanie na arteryjnych skrzyżowaniach Wrocławia [Żmigrodzka/Irysowa
w kierunku do Centrum i do Poznania; Powstańców Śl./Hallera zamiennie we wszystkich kierunkach]

Kampania społeczna wydarzenie 2
– jazda motocyklistów w asyście policji
Godzina 10.00 – 12.00 Wyjazd grupy 8-10 motocyklistów ubranych w charakterystyczne białe i żółte
koszule w asyście policyjnych motocykli w trasę arteriami Wrocławia [trasa przejazdu tutaj]
Godzina 12.00 Wjazd motocyklistów w miejsce otwarcia wystawy fotografii „Ja Motocyklista”
[ul.Oławska fontanna]

Godzina 12.15 Wyjazd motocyklistów w ostatnią rundę po mieście.
Godzina 13.15 przyjazd motocyklistów z Policją do Haston Congress Center [ul. Irysowa 1-3]

Kampania społeczna wydarzenie 3
– otwarcie wystawy fotografii „Ja Motocyklista”
Godzina 11.30 Zbiórka gości, motocyklistów i gości w miejscu planowanego otwarcia wystawy [ul.
Oławska fontanna]

Godzina 12.00 Otwarcie wystawy: geneza powstania, wywiady, rozmowy.
Godzina 12.45 Zakończenie otwarcia, przejazd gości i motocyklistów do Haston Congress Center
[ul.Irysowa 1-3]

Kampania społeczna wydarzenie 4
– konferencja/debata
Godzina 13.30 – 17.30 Rozpoczęcie konferencji – debaty „Bezpieczni motocykliści-Niebezpieczni
motocykliści. Co możemy bez pomocy instytucji państwowych?” [sala Royce`a w
Haston CC – ul. Irysowa 1-3]

Godziny 14.15; 15.15; 16.15 przerwy kawowe 15 minutowe.
Godzina ~ 17.15 Zakończenie konferencji – debaty.
Godzina ~17.15 Losowanie atrakcyjnych, wartościowych akcesoriów motocyklowych [ kurtka, kask,
ochraniacz, torba podróżna, kamizelki odblaskowe]wśród uczestników i widzów
konferencji – debaty [wymóg uczestnictwa – ważne prawo jazdy kategorii A]

Kampania społeczna wydarzenia towarzyszące
– pokazy, prezentacje, wystawa
Pokaz pomocy przedmedycznej po wypadku motocyklisty [jednostka JRG 5 Państwowej Straży Pożarnej]
Pokaz pierwszej pomocy medycznej po wypadku motocyklisty [Ochotnicza Straż Pożarna „Lazarus”]
Pokaz padów z motocykla [Szkoła Doskonalenia Jazdy Motocyklem „Motorsfera”]
Pokaz awaryjnego hamowania [Szkoła Doskonalenia Jazdy Motocyklem „Motorsfera”]
UWAGA: pokazy odbywać się będą naprzemiennie od godziny 13.30 co 15 minut w kolejności jw.
Wystawa motocykli i skuterów Yamaha – firma Motorismo
Wystawa motocykli InterCars, Pol Motors SUZUKI
Prezentacja akcesoriów podnoszących bezpieczeństwo motocyklistów:





Forcefield – AJS Group - ochraniacze
Deemeed – jaskrawe pokrowce na torby podróżne
Modeka – ubrania
Garmin - akcesoria GPS

