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Vagyonvédelem







Bulizáskor nem biztonságos nagyobb mennyiségű készpénzt magadnál tartani. Bizonyos
rendezvényeken fesztiválkártyával biztosítható a készpénzmentes fizetés, más esetben
megoldás lehet a bankkártya vagy a MobilTárca (okostelefonra letölthető, PIN kóddal
megnyitható alkalmazással virtuális formában tárolhatod bankés hűségkártyáidat, de a különböző belépőket is ide töltheted)
használata.
A zseblopások megelőzése érdekében hátizsák helyett válassz inkább jól zárható, az értékek tárolásához belső rekeszekkel ellátott táskát! Célszerű lehet az övtáska használata. A külső illetve hátsó zsebbe tett értékek nincsenek biztonságban!
Az alkalmi lopások elkerülése érdekében értékeidet ne hagyd őrizetlenül az asztalon, a
széken vagy a fogason!
Ha valamire nincs szükséged, és máshogy nem tudod megoldani annak biztonságos tárolását, használd a csomag/értékmegőrzőt!

Rendkívüli helyzetek kezelése
 Rendkívüli helyzet - pl. szabadtéri rendezvényen
vihar kitörése - esetén:

Ne próbálj a helyszínről kiáramló
tömeggel szemben haladni, ha szükséges,
a tömeg szélén morzsolódj le.

Ne menekülj fa alá! A villámcsapás
kockázata mellett attól is kell tartani, hogy a
szélben nagyobb ágak törhetnek le.

A sátor megfelelő menedéket jelenthet, de figyelni kell rá, hogy ne olyan helyen
legyen, ahol faágak eshetnek rá, vagy fák
dőlhetnek ki. A sátor felállítási helyének
megválasztásakor ügyelni kell rá, hogy ne
legyenek a közelben rosszul rögzített tárgyak.

Mindig kövesd a hatóságok és a biztonsági személyzet utasításait!

Alkoholfogyasztás
 Lehetőség szerint csak gyári csomagolású, vagy előtted felbontott innivalót fogyassz, amit soha ne hagyj őrizetlenül!
 Ha a társaságból valaki túl sokat ivott, nem
szabad magára hagyni! A túlzásba vitt alkoholfogyasztás egyik legkirívóbb példája a
rohamivás (gyors lerészegedés), ami akár
eszméletvesztéshez is vezethet. Ilyenkor
azonnal segítséget kell hívni! Az italok keverése (akár energiaital és alkohol együttes
fogyasztása) is többféle problémát okozhat.
Alkoholfogyasztást követően ne ülj volánhoz, és társaidnak se engedd ezt! Hívjatok
taxit vagy sofőrszolgálatot, használjatok tömegközlekedést - a lezárt autóért később is
vissza tudtok menni.
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Úton haza
A tapasztalatok szerint a bulizó fiatalokat érintő vagyon és személy elleni bűncselekmények illetve balesetek jelentős része a
hazaúton következik be, ezért érdemes előre megtervezni, ki hogyan jut haza a legbiztonságosabban (csoportosan, kísérővel,
bulisofőrrel, taxival stb). Ha a buli utáni éjszakai sétád közben
bizonytalanul érzed magad vagy félsz, hívd a Hazakísérő telefon 0680 442-422-es zöld számát! (Hétfő-szombat 22-től hajnali 4-ig, vasárnap 22-től hajnali 1-ig várják a hívásokat.)

Ha bajban vagy, kérj segítséget a helyszínen a biztonsági szolgálattól, illetve
hívd a 112 központi segélyhívó számot!

A Csongrád- Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési
Osztályának A Te poharad. A te életed. Vigyázz rá! programja 2015ben indult a Szegedi Ifjúsági Napokhoz kapcsolódva. Elsőként megelőzési információkat, segélyhívószámot is megjelenítő, a látogatóknak átadott fedeles poharak, valamint a legfontosabb megelőzési információkat tartalmazó szórólapok készültek. A bulizáshoz kapcsolódó leggyakoribb jogsértésekre való fegyelemfelhívás mellett kiemeltük, hogy a testi épség, egészség védelme érdekében érdemes fokozottan ügyelni az innivaló védelmére, amiben segíthet, ha valaki
csak gyári csomagolású, vagy helyben felbontott innivalót fogyaszt,
illetve ha fedeles poharat használ.
A bulizó fiataloknak szóló program 2019-ben új elemmel, a „Pörögj
velünk!” ismeretterjesztő társasjátékkal bővült.

EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA
ÉRDEKÉBEN!
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