
Bezpieczeństwo dzieci na piknikach rodzinnych 



O czym opowiemy? 



Przygotowanie do pikniku 
- pakiet informacyjny 

 
Prośba przed piknikiem do rodziców,                                        
aby zabezpieczyli dzieci: 
◌         kremem z filtrem,  
◌         okularami przeciwsłonecznymi 
◌         czapkami, 
◌         w wygodne buty, 
◌         środkami przeciw komarom i kleszczom, 
◌         w razie niepogody w  płaszcze przeciwdeszczowe 
 
        Ważna rola organizatora i rodziców!!!! 
 

 

 



Co zrobić jak  zgubi się  
dziecko? 

Oznakowanie dzieci podczas pikników:  
◌ opaski na rękę z telefonem do rodzica  
        i organizatora, 
◌ punkty informacyjne 
 
Punkty  informacyjne: 
◌ dobrze oznaczone,  
◌ przeszkolony personel, który będzie wiedział  

jak  postępować z zagubionymi dziećmi 
 
                           

 



 
 
 
◌ dobre oznakowanie miejsca,  
◌ dostępność map, 
◌ wyjścia ewakuacyjne  

 
 
 

 

Komunikacja wydarzenia w dniu eventu 
- plan pikniku 



Komunikacja na pikniku 

 
 

Osoba prowadząca informująca o: 
 
◌ regulaminie pikniku, 
◌ harmonogramie pikniku – w  tym do 

kiedy dzieci mogą na nim pozostać, 
◌ personelu medycznym, 
◌ punktach informacyjnych                                                 

np. gdzie zgłosić się gdy  zgubi się 
dziecko, 

◌ lokalizacji sanitariatów 
 

 



Piknik o charakterze imprezy masowej 

 
◌ brak możliwości  wnoszenia butelek szklanych i innych 

przedmiotów niebezpiecznych dla uczestników 
◌ przeszkolona ochrona pod względem charakteru pikniku 
◌ brak możliwości przychodzenia ze zwierzętami 

 
 



 
◌ zabezpieczone, ogrodzone, z atestami, 
◌ dostosowane do wieku dziecka, 
◌ nie oszczędzanie na  wykwalifikowanej        

i wypoczętej obsłudze, 
◌ dodatkowi koordynatorzy sprawdzający 

bezpieczeństwo  
 
 

 

Atrakcje dmuchane na pikniku 



Personel na pikniku  

 
◌ doświadczona i wykwalifikowana obsługa,  

◌ na każdym stanowisku, koordynatorzy, 
wymieniający się jeśli impreza trwa                   
więcej niż 8 godzin 

◌ personel wypoczęty!!!! 

 



◌ punkt stacjonarny z ambulansem  
(obiligatoryjnie) 

◌ lotny team poruszający się po terenie 
(opcjonalnie) 

 

            Ratownicy: kompetentni, zaangażowani   
            z rekomendacji 
 

                       Komunikacja : Konferansjer powinien 
                       przypominać  podczas trwania całego  
                       pikniku gdzie znajduje się punkt   
                       medyczny 
 

                                   Szkolenia na piknikach     
                                   z udzielania pierwszej pomocy 

Opieka medyczna 



◌ powinny być dostosowane do wieku 
dzieci, 

◌ odpowiedni rozmiar przedmiotów, 
których nie da się połknąć, zabawki- 
miękkie, 

◌ sprzęt z atestami,  

◌ dobrze przeszkolony personel jest 
kluczem do sukcesu! 

Atrakcje dla dzieci 



Logistyka i elementy organizacyjne  

 

◌ teren pikniku dostosowany do ilości osób, ogrodzony, 
◌ odpowiednie ogrodzenie atrakcji ze względu                             

na bezpieczeństwo dzieci, 
◌ odpowiednia ilość personelu do ilości dzieci, 
◌ odpowiednia ilość sanitariatów w tym oddzielne dla dzieci, 
◌ strefy- rozgraniczenie atrakcji dla dzieci i dorosłych, 
◌ dbanie służb porządkowych o czystość podczas pikniku żeby 

dzieci nie przewracały się o śmieci, 
◌ odpowiednia ilość koszy na śmieci,  
◌ odkomarzanie (opcjonalnie), 
◌ wyznaczone strefy palenia, 
◌ odgrodzenie stref  cateringu, backstage, agregatu, 
◌ ubezpieczenie dzieci względem NNW, NW, Kalectwa 

 
 



 
Kultura picia alkoholu  
na imprezach rodzinnych 
 

 
 
◌         alkohol tylko o obniżonej zawartości %, bez alkoholi ciężkich, 
◌         w ograniczonej ilości  

 
 
        Ważna rola organizatora i rodziców!!!! 
 



 
Zdrowy rozsądek i koncentracja podczas pracy z dziećmi! 

                             

Do zobaczenia na  bezpiecznym   pikniku rodzinnym!  


