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OZNAKUJ SWÓJ ROWER

Policjanci z Komendy Miejskiej i komisariatów w Zielonej Górze zapraszają wszystkich właścicieli jednośladów do znakowania
rowerów. Pamiętajmy, że rowery oznakowane są mniej atrakcyjne dla złodziei, a dzięki temu są bardziej bezpieczne!

Proponujemy Państwu znakowanie rowerów za pomocą specjalnych engrawerów. Mikroudarowa technologia tych urządzeń
pozwala na wykonanie precyzyjnego i trwałego oznakowania. Każdy rower zgłoszony do oznakowania będzie miał nadany
indywidualny i niepowtarzalny numer. Wszelkie próby jego starcia będą powodować zmiany w strukturze materiału, tak więc
całkowite usunięcie napisu bez pozostawienia śladów jest niemożliwe.
Wygrawerowane numery zostaną wprowadzone do policyjnej bazy rowerów oznakowanych.
Znakowanie roweru umożliwia policji sprawne prewencyjne działanie polegające na sprawdzeniu podczas kontroli czy
użytkownik roweru jest prawowitym jego właścicielem czy też nie, a dodatkowo w przypadku jego kradzieży i odnalezienia –
naniesiony numer ułatwi policjantom ustalenie właściciela jednośladu.
___________
Aby oznakować rower należy zgłosić się z jednośladem, dowodem tożsamości i dowodem kupna (paragon, faktura, umowa
kupna) do Komisariatu Policji lub KMP w Zielonej Górze w wyznaczonym terminie. W przypadku braku dowodu kupna
właściciel roweru będzie musiał wypełnić odpowiednie oświadczenie. Wymagane jest aby osobą zgłaszającą rower do
oznakowania była osoba pełnoletnia.
Należy pamiętać również o tym, aby jednoślady zgłaszane do oznakowania były sprawne pod względem technicznym i
odpowiednio wyposażone (sprawne hamulce oraz dzwonek). Przypominamy, że w warunkach gorszej przejrzystości
powietrza oraz po zmroku rower musi być wyposażony sprawne w światło przednie i tylne.
Pamiętajmy! Rowery oznakowane są mniej atrakcyjne dla złodziei, a dzięki temu są bardziej bezpieczne!

___________
Znakowanie rowerów jest jedną z metod zabezpieczania ich przed kradzieżą. W celu uzyskania pełniejszego efektu należy
uzupełnić ją o pozostałe metody jak np. stosowanie odpowiednich zapięć renomowanych firm gdy pozostawiamy rower w
miejscu publicznym. Ponadto aby nie stracić roweru należy przestrzegać kilka zasad dotyczących jego przechowywania, np.:
rowerów nie powinno się pozostawiać na klatkach schodowych, w piwnicach, na balkonach, a jeżeli jest to konieczne to
trzeba zainwestować w solidne drzwi i zamki.
W przypadku gdyby doszło do kradzieży warto dysponować fotografią oraz spisanymi numerami fabrycznymi i cechami
trwałymi roweru, bowiem w znaczny sposób ułatwi to jego identyfikację i ustalenie właściciela.

TERMINY ZNAKOWANIA ROWERÓW

SIERPIEŃ 2018r.
1. Komisariat I Policji w Zielonej Górze, Os. Pomorskie 8:
●

08.08.2018r., godz. 9.00 – 11.00,

●

22.08.2018r., godz. 16.00 – 18.00.

1. Komisariat II Policji w Zielonej Górze, ul. Szarych Szeregów 8:
●

09.08.2018r., godz. 16.00 – 18.00,

●

23.08.2018r., godz. 16.00 – 18.00.

1. Komisariat Policji w Sulechowie, ul. M. Konopnickiej 15:
●

09.08.2018r., godz. 9.00 – 14.00,

●

26.08.2018r., godz. 11.00 – 16.00 – festyn rodzinny w miejscowości Borek

LIPIEC 2018r.

1. Komisariat I Policji w Zielonej Górze, Os. Pomorskie 8:
11.07.2018r., godz. 13.30 – 15.30,
24.07.2018r., godz. 18.30 – 20.30

2. Komisariat II Policji w Zielonej Górze, ul. Szarych Szeregów 8:
10.07.2018r., godz. 16.00 – 18.00,
25.07.2018r., godz. 16.00 – 18.00.

3. Komisariat Policji w Sulechowie, ul. M. Konopnickiej 15:

22.07.2018r., godz. 11.00 – 19.00 – miejscowość Borek – festyn rodzinny,
31.07.2018r., godz. 13.30 – 15.30.
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