
Film zmontowany z  dynamicznie  zmieniających  się  krótkich  ujęć,  towarzyszy  im wesoła
muzyka z dzwonkami świątecznymi w tle. 

Nagranie  rozpoczyna  się  od  kadru  ukazującego  logo  Komendy  Wojewódzkiej  Policji  w
Szczecinie. 

[ 00:00:04] widok na jezdnie, tuż obok na parkingu zaparkowany oznakowany radiowóz z
logo Wydziału Ruchu Drogowego. Jeden z policjantów drogówki  w kamizelce odblaskowej
stoi przy radiowozie, natomiast drugi przy pomocy tarczy wskazuje kierującemu pojazdem,
miejsce do zatrzymania się  do kontroli drogowej. 

[ 00:00: 07] widok na parking przed jednym ze szczecińskich centów handlowych, widoczne
zaparkowane pojazdy, przechodzący piesi. 

[00:00:17]  widok  na  oświetlone  ozdobami  świątecznymi  centrum  handlowe  od  strony
głównej ulicy,  widoczne  jadące pojazdy. 

[ 00:00:19]  widok na ulice przed centrum handlowym widziany z perspektywy  włączonej
iluminacji świetlnej, w tle jadące pojazdy i idący przechodnie. 

[00:00:22]  widok  na  skrzyżowanie,  widoczne  jadące  pojazdy  i  przejeżdżający  pojazd
uprzywilejowany. 

[ 00:00:24] zdjęcie uszkodzonego przodu  pojazdu uczestniczącego w kolizji drogowej. 

[ 00:00:26] zdjęcie policjantki i policjanta Wydziału Ruchu Drogowego, którzy pochylają się
nad  otwartą  maską  samochodu,  sprawdzają  stan  techniczny  pojazdu  pod  kontem
wyciekających płynów. 

[ 00:00:29] zdjęcie niewłaściwie zaparkowanego pojazdu, znajdującego się na skarpie przy
ogrodzeniu boiska szkolnego. 

[ 00:00 33] zdjęcie uszkodzonego przodu pojazdu uczestniczącego w kolizji drogowej. 

[00:00:36] widok na plac, na którym znajduje się Jarmark Bożonarodzeniowy, w tle karuzela i
przechodzące osoby. 

[  00:00:42] widok elewacji  oświetlonego centrum handlowego,  ulicy i  przechodzących na
chodniku ludzi. 

[ 00:00:45] widok świecącej gwiazdy powieszonej na dole choinki znajdującej się na terenie
Jarmarku Bożonarodzeniowego, obraz całego drzewka wraz iluminacjami świetlnymi, na jego
tle pojawia się napis „ Wesołych Świąt życzy zachodniopomorska Policja”. 

Podczas  pojawiających  się  scen  filmu  lektor  czytając  poniższy  tekst  przypomina  o
bezpieczeństwie na drodze podczas świątecznych przygotowań: 

"Przedświąteczny  czas  to  wzmożony  ruch  na  drogach,  galopujący  pośpiech,  a  u  samych
kierowców  często  pojawiające  się  nerwowe  reakcje  „za  kółkiem”.  W  przedświątecznej
gorączce łatwiej o kolizję czy wypadek, tym bardziej,  że warunki meteo potrafią zaskoczyć



nawet  wytrawnych  zmotoryzowanych.  Warto  zatem  pamiętać  o  zachowaniu  ostrożności  i
zdrowego rozsądku.

Przystrojenie choinki, aktualizacja listy zakupów może poczekać!!! Twoje bezpieczeństwo 
nie!!! Daj sobie i innym szansę na radosne, BEZPIECZNE I wspólnie spędzone święta."


