Kraków, 24.04.2013
Informacja prasowa

Oznacz swój rower z Galerią Krakowską
Jak donoszą statystki Komendy Wojewódzkiej w Krakowie, corocznie w stolicy
Małopolski

zostaje

skradzionych

ponad

650

rowerów.

Warto

więc

pomyśleć

o zabezpieczeniu swojego jednośladu. Z myślą o krakowskich cyklistach, Galeria
Krakowska przy współpracy z małopolską policją organizuje w najbliższą sobotę
27 kwietnia, w godz. 14.00 – 17.00 akcję bezpłatnego znakowania rowerów.
Zostawianie

niewłaściwie

zabezpieczonego

roweru

przed sklepem lub w innym miejscu publicznym może
zachęcić

do

kradzieży.

prawdopodobieństwa

Receptą

utraty

na

jednośladu

zmniejszenie
może

być

specjalne jego oznakowanie, podczas organizowanej
w najbliższą sobotę (27 kwietnia) w godzinach
14.00-17.00 przed Galerią Krakowską, bezpłatnej akcji
znakowania rowerów.
Znakowanie

polega

na

wygrawerowaniu

na

wyznaczonych częściach jednośladu numeru seryjnego,
który wprowadzony zostaje również do policyjnej bazy
danych.

Dzięki

unikatowemu

oznaczeniu,

po

odzyskaniu przez policję skradzionego roweru, można
odnaleźć jego właściciela. Aby wziąć udział w akcji
wystarczy przyjechać rowerem na Plac Jana Nowaka Jeziorańskiego wraz z dowodem osobistym
i kartą gwarancyjną.
W tym dniu nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych, którzy będą mogli założyć
policyjny mundur, zrobić pamiątkowy odcisk palca, czy też zrobić sobie zdjęcie z inspektorem
„Wawelkiem”.
Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnej akcji znakowania rowerów, w sobotę 27
kwietnia 2013 r. w godzinach 14.00-17.00 na placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego
przed Galerią Krakowską.

Zostawiając rower pamiętaj:
1. Nie zostawiaj go w miejscach widocznych, nieoznakowanych
2. Zostawiaj rower w miejscach do tego przeznaczonych
3. Zawsze pamiętaj o zabezpieczeniu mechanicznym m.in. stalowy łańcuch, kłódka
4. Nie zostawiaj roweru nieprzypiętego nawet na parę sekund
5. Nie zapinaj za koło, bo łatwo je odkręcić.
6. Nie zabezpieczaj go tanimi linkami, bo można je łatwo przepiłować.
7. Nie przypinaj roweru do znaków drogowych
8. Zabierz ze sobą osprzęt łatwy do zdjęcia
9. Oznakuj swój rower.
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