Zobacz jak może wyglądać
drugie
życie
Twojego
samochodu (jeśli zabraknie Ci
wyobraźni).
Dodano: 13 listopada, 2015
Z okazji przypadającego 15 listopada Światowego Dnia Pamięci o
Ofiarach Wypadków Drogowych zachęcamy: TRANSFORM / zmień swoje
nawyki – zarówno podczas prowadzenia pojazdu jak i będąc
niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego. W tym roku
podążamy śladem bohaterów z najlepszych komiksów i filmów
fabularnych z serii Transformers, gdzie samochody zmieniając
położenie swoich części przeobrażały się w roboty. Są
powszechnie znane, wzbudzają pozytywne emocje, a my
nawiązujemy do tych, które w filmach ratowały świat stając po
stronie dobra.
Dołącz do nas w niedzielę o godzinie 12:30, na rogu ulicy
Bagatela i Alej Ujazdowskich gdzie odbędzie się inauguracja
wystawy „Drugie życie Twojego samochodu (jeśli zabraknie Ci
wyobraźni)”. Kreację artystyczną złożoną z samochodów po
wypadkach, której częścią będzie multimedialny pokaz kampanii
społecznych realizowanych przez KRBRD będzie można oglądać
przez 7 dni, potem wystawa pojedzie kolejno do Łodzi, Krakowa
i Katowic. To w tych czterech regionach (województwa łódzkie,
mazowieckie, małopolskie i śląskie) miało miejsce ok. 50 proc.
wszystkich wypadków samochodowych z lat 2012 – 2014.
Celem wystawy jest uświadomienie zagrożeń, wywołanie refleksji
i zmiany nawyków w ruchu drogowym. Chcemy utrwalać postawę
braku akceptacji
drogowego.
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Zaraz po inauguracji o g. 13:00, Zarząd Dróg Miejskich, z

którym wspólnie obchodzimy w tym roku Światowy Dzień Pamięci
Ofiar Wypadków Drogowych w Warszawie, zaprasza na finał
kampanii społecznej „3 Kolory”, którą przypomni znaczenie
sygnałów nadawanych przez sygnalizację świetlną. Celem
kampanii było wyeliminowanie pojęć „wczesno-żółty”, „późnopomarańczowy” czy „różowy”, jakie kierowcy stosują, aby
usprawiedliwić przejazd na czerwonym świetle.
Takiego pokazu w centrum miasta jeszcze nie było. Musisz to
zobaczyć! Okaż solidarność z ofiarami wypadków drogowych i
bądź z nami. Zapraszamy wszystkich, bo bezpieczeństwo na
drogach dotyczy każdego z nas.
Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych (World
Day of Remembrance for Road Crash Victims) został zainicjowany
przez angielską organizację RoadPeace w 1993 r. Przez szereg
lat był znany jako Europejski Dzień Pamięci. 26 października
2005 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ zaprosiło państwa członkowskie
i społeczność międzynarodową do obchodzenia trzeciej niedzieli
listopada jako corocznego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków
Drogowych. Dzień ten ma być wyrazem pamięci o ofiarach
wypadków drogowych i ich rodzinach.

