KPP KRAŚNIK
http://krasnik.lubelska.policja.gov.pl/lkr/informacje/aktualnosci/42594,NIE-DAJ-SZANSY-ZLODZIEJOWI-oznakuj-swoj-rower.htm
l
2018-11-14, 04:25

NIE DAJ SZANSY ZŁODZIEJOWI - OZNAKUJ SWÓJ ROWER.
Nie daj szansy złodziejowi - oznakuj swój rower!!! Policjanci z Kraśnika jak co roku ruszają z akcją
znakowania rowerów. Głównym jej celem jest możliwość identyfikacji właściciela w przypadku
odzyskania skradzionego roweru, a tym samym ograniczenie zjawiska kradzieży rowerów poprzez
nanoszenie cech identyfikacyjnych na rowery.
Procedura znakowania polega na wygrawerowaniu specjalnym przyrządem, oznaczenia
składającego się z liter i cyfr oraz rejestracji w bazie danych Policji. Każdy oznakowany
rower zostanie opatrzony w widocznym miejscu naklejką samoprzylepną informującą o
dokonaniu oznakowania roweru. Wygrawerowany numer rejestracyjny na ramie roweru
trafi do policyjnej bazy. Takie zabezpieczenie mienia może nie chroni przed kradzieżą,
lecz skutecznie utrudni złodziejowi sprzedaż kradzionej rzeczy. Oznakować można nie
tylko rower, lecz każdą cenną rzecz jak; kosiarki, piły, wózki dziecinne i inne
przedmioty.
Mikroudarowa technologia pozwala na wykonanie precyzyjnego oznakowania, a
ponadto powoduje zmiany w strukturze materiału wykrywane nawet po
powierzchniowym zatarciu znaków.
Elementy podlegające oznakowaniu oraz miejsca wykonania oznaczeń:
●

rama roweru,

Istnieje możliwość oznakowania kilku elementów (zalecane w przypadku rowerów o
znacznej wartości)

W Komendzie Powiatowej Policji w Kraśniku znakowania roweru można będzie dokonać od drugiej połowy

miesiąca maja, w każdy czwartek w godz. 14.00-17.00.
Rowery będą znakowane przez wyznaczonych policjantów i pracowników KPP w Kraśniku.
Znakowanie rowerów będzie prowadzone również na terenie powiatu w trakcie imprez plenerowych w programach których
organizatorzy ujmą takie działanie. O miejscach i terminach akcji będziemy informowali na stronie internetowej komendy
oraz poprzez media lokalne.
Informacje na temat znakowania można uzyskać od asp. sztab. Janusza Majewskiego- Oficera Prasowego KPP w Kraśniku– tel.
818262289 w godz 7.30 - 15.00

Znakowanie i rejestracja danych odbywa się na podstawie:
●

- dokumentu tożsamości właściciela (osoba pełnoletnia) -[WYMAGANE],
1. - dowodu zakupu - paragon lub faktura, umowa kupna - sprzedaży, (wg. oświadczenia ustnego właściciela).
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