Всички ние добре да помним, че няма
нищо по-ценно от това да спасиш
живота на дете, на родител, на приятел,
на непознат и че то зависи само и
единствено от нас участниците в
уличното движение.

Никога и при никакви
обстоятелства не шофирайте
след консумация на алкохол!
Алкохола е най- честата причина
за катастрофи. Понякога дори една
„невинна ” чаша може фатално да
преобърне или прекъсне нечий
живот.
КОЛАНИТЕ
Поставянето на предпазния колан
може да спаси живота ви или да
предотврати сериозни наранявания.

АКТУАЛЕН ПРОБЛЕМ НА
ОБЩЕСТВОТО
Пътищата в България все по-често се
сравняват с бойно поле. Всеки ден при
катастрофи умират и се осакатяват хора.
Излишната самоувереност по пътя
убива.
Сред жертвите има и деца.
Безопасността в пътното движение
зависи не само от състоянието на
пътищата и автомобилите. За да се опази
човешкия живот и здраве, често е
необходимо само малко толерантност,
дисциплина и трезва преценка на
участниците в движението.

НАМАЛЕТЕ СКОРОСТТА
Високата скорост е една от
най-честите причини за пътнотранспортни произшествия. Ще
стигнете по-бързо ако карате със
съобразена и постоянна скорост,
отколкото ако карате неразумно
бързо.

Спазването на някои съвсем
прости правила може ефективно да
помогне броя на катастрофите да
намалее.
Не
пренебрегвайте
тези
правила , само защото сте ги чували
много пъти.
Спомнете си, че
всички ние нашите деца и близки,
сме потенциални жертви
на
недобросъвестни шофьори.
ШОФИРАНЕТО Е
ОТГОВОРНОСТ!
Отговорност не само на
собствения ни живот, но и на
всички останали на пътя.
ВНИМАНИЕ И КОНЦЕНТРАЦИЯ

Дори да се смятате за найдобрия шофьор на света , едно
мигновено разсейване зад волана
може да има тежки последствия.

ВЕЧНО твоя Съвест
Аз имах надежда. Аз вярвах. Аз
мечтаех. Обичах. Обичаха ме. Исках
всичко от живота..... А ти ми го отне!
Защо?
Аз загубих всичко.
А ти какво спечели?
Имаш мощна кола. Състезаваш се с
всички шофьори. Опита да надвиеш
времето. Но колко деца и младежи
умират заради това? Колко планове и
копнежи загиват за миг невнимание....
„ Животът е глупава играчка, която
подаряват само на новородените” е
казал Бил Манвиел.
Но аз обичах своя живот! Нима
мислиш , че имаш право да отнемаш
нещо, което не си създал? Как ще
поправиш зейналите дупки в хилядите
сърца?
Виждал ли си мъката на майката,
която носи цветя на гроба на
собственото си дете? Можеш ли да си
представиш какво е да живееш подълго от децата си?
А наблюдавал ли си малко момиченце,
когато разбра, че кака няма повече да
го гушка, нито да му се кара, когато е
палаво?

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ
Клуб по приложно
колоездене

ИМАШ САМО ЕДИН
ЖИВОТ ПАЗИ ГО!
„ Против агресията и
катастрофите по пътищата ,
за опазване живота на
хората”

Дано призивът на младите хора за
отговорност към себе си и към другите
на пътя, дано желанието им за живот,
изпълнен с щастие и мечти, намерят
отклик в душите на всеки.

БЕЗОПАСНО
ДВИЖЕНИЕ ПО
ПЪТИЩАТА

ОТ ТЕБ ЗАВИСИ
КЪДЕ ЩЕ
СТИГНЕШ !!!
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