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Egz. pojedynczy

Dyrektorzy Szkół Podstawowych,
Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych
w Zabrzu.

Zapraszam  do  udziału  i  realizacji  akcji  profilaktycznej  pod  nazwą:  „Szósty  Śląski
Przystanek  PaT”. Wymieniona  akcja  to  już  kolejne  tego  typu  przedsięwzięcie  (po
Ogólnopolskim  Przystanku  PaT  i  ubiegłorocznym  Piątym  Śląskim  Przystanku  PaT),  o
charakterze  regionalnym  organizowane  w  Rudzie  Śląskiej  na  Śląsku  pod  patronatem  władz
województwa, samorządowych, policji i Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji.

Termin realizacji akcji przypada na sobotę dnia 23 maja bieżącego roku w godzinach od
09.00 do 23.30 według poniższego planu:

 09.00 -10.00 - Przywitanie i podział na grupy warsztatowe. (SP4)
 10.00-13.00 - Warsztaty dla młodzieży część I (obie placówki SP4 i ZSP2)
 10.00-13.00 - Warsztaty dla osób realizujących profilaktykę, (obie placówki SP4 i ZSP2)
 13.00-14.00 - Przerwa na posiłek. (obie placówki SP4 i ZSP2)
 14.00-17.00 - Warsztaty dla młodzieży część II (obie placówki SP4 i ZSP2)
 14.00-17.00 - Warsztaty dla osób realizujących profilaktykę, (obie placówki SP4 i ZSP2)
 17.00-17.30 - Przerwa na posiłek. (obie placówki SP4 i ZSP2)
 18.30-20.00 - PaT-osfera i Koncert Finałowy część I z udziałem zaproszonych gości Rynek przy

Placu Jana Pawła II
 20.30-23.00 - Koncert Finałowy część II (Hala MOSiR Nowy Bytom)
 23.00-23.30 - Zakończenie Śląskiego Przystanku PaT (Hala MOSiR Ruda Śląska Nowy Bytom).

Miejscem, które  na  czas  akcji  użyczyło  swoich  obiektów  i  służy  gościnnością  jest
budynek i obejście jednocześnie dwóch rudzkich szkół:  Szkoły Podstawowej nr 4 w  Rudzie
Śląskiej  1  przy ulicy  Tołstoja 1  oraz  Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 2 w  Rudzie
Śląskiej 1 przy ulicy Glinianej 2.

Warsztaty  przygotowane  i  proponowane  uczestnikom w  ramach  akcji:  „Szósty  Śląski
Przystanek PaT” :

1. PLASTYCZNY, 
2. WOKALNY
3. FOTO Reportaż  
4. Taniec HIP HOP  
5. Taniec WSPÓŁCZESNY  
6. Taniec HOUSE  
7. Taniec LATYNOAMERYKAŃSKI  
8. Taniec SALSA  
9. Taniec Rock&Roll
10. Taniec ZUMBA
11. Taniec ORIENTALNY
12. CAPOEIRA + BATUCADA
13. Taniec SAMBA BRAZYLIJSKA 
14. DANCE FITNESS
15. DANCEHALL
16. DANCEHALL  
17. PRACA z AKTOREM  
18. COŚ z NICZEGO  



19. Warsztaty dla osób realizujących profilaktykę,  
20. POETYCKIE  
21. AIKIDO YOSHINKAN  
22. SAMOOBRONA dla KOBIET
23. SZACHY  
24. KABARET
25. KUGLARSKIE
26. HIP – HOP -owa MOWA
27. GRAFFITI

W  przygotowaniu  jeszcze  kilka  rodzajów  warsztatów,  o  których  poinformujemy
Państwa niezwłocznie. 

Uczniowie  chcący  uczestniczyć w  akcji  powinni  zapisać  się  do  poszczególnych  grup
warsztatowych  w  sposób  proporcjonalny  –  w  miarę  możliwości  równa  liczba  uczestników
każdego warsztatu. 

Ze względu na fakt, że moderatorzy (prowadzący warsztaty specjaliści), to wolontariusze
organizator zastrzega sobie  prawo zmiany rodzaju warsztatu z umożliwieniem przepisania
się  uczestników do innego warsztatu w przypadku rezygnacji  z  prowadzenia  warsztatu przez
moderatora. 

W  załączeniu  do  niniejszego  pisma  przesyłam  regulamin:  „Szóstego  Śląskiego
Przystanku PaT” oraz formularz zgody rodziców.

Uczestnicy „Szóstego Śląskiego Przystanek PaT” ponoszą następujące koszty:
 Koszty  przyjazdu  i  powrotu  z  akcji  we  własnym zakresie,  (na  terenie  miasta  Ruda

Śląska jest przygotowywany transport powrotny z akcji w formie autobusu, który
dwoma odrębnymi kursami miałby rozwozić uczestników do poszczególnych dzielnic
miasta zatrzymując się na przystankach komunikacji miejskiej).

 Koszt  materiałów promocyjnych,  organizacyjnych i  informacyjnych 15 PLN (wpłaty u
organizatora lub na konto, którego numer zostanie podany niezwłocznie po zgłoszeniu).
W akcji  mogą  brać  udział uczniowie  Gimnazjów i  szkół  Ponadgimnazjalnych oraz

wyjątkowo uczniowie klas 6 Szkół Podstawowych w grupach zorganizowanych w własnych
placówkach oświatowych. Grupy powinny mieć opiekunów w proporcji 15 uczniów/ 1 opiekun,
nie stanowi to jednak wymogu. 

Liczba miejsc w akcji  jest  ograniczona.  Zgłoszenia  osoby nie można wycofać,  lecz w
miejsce  jednej  osoby  może  wejść  inna  znaleziona  na  zastępstwo.  Wiąże  się  to  z  podjęciem
zobowiązania finansowego organizatora wobec osób dostawców towarów i usług dla uczestników
akcji. Decyduje kolejność zgłoszeń, których należy dokonywać do dnia 13 maja 2015 roku na
adres mailowy: krzysztof.piechaczek@ruda.ka.policja.gov.pl lub osobiście z organizatorem. 

Po tym terminie zgłoszenia mogą być dokonywane tylko i wyłącznie indywidualnie z
organizatorem – Osobą odpowiedzialną za organizację i przeprowadzenie akcji: „Szósty Śląski
Przystanek PaT” jest nadkomisarz Krzysztof Piechaczek telefon +48 695 301 328 lub (32) 344
15 23, e-mail: jak wyżej. Dodatkowo informacje na temat „Szóstego Śląskiego Przystanku
PaT” można znaleźć na profilu wydarzenia Facebook – 6 Śląski Przystanek PaT.    

Podpis na oryginale: Koordynator ds. Komunikacji Społecznej 
Śląskiej Grupy Wojewódzkiej

Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji
    Krzysztof Piechaczek

Wyk. i Opr. KP w 1egz.
Rozesłano według rozdzielnika.
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