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KOMENDA POLICJI WOJEWÓDZTWA SPLITSKO-DALMATINSKIEGO

Witamy w Chorwacji. Jestemy krajem bardzo przyjaznym dla turystów, ale i u nas turyci mog¹ spotkaæ
siê z nieprzyjemnymi sytuacjami, mog¹cymi zepsuæ ka¿dy urlop. Nale¿¹ do nich przede wszystkim utrata
lub kradzie¿ dokumentów osobistych, przedmiotów wartociowych - na pla¿ach, z pojazdów lub miejsca
zakwaterowania oraz wypadki samochodowe.
Co robiæ w razie utraty dokumentów to¿samoci?
 w razie utraty dokumentu to¿samoci niezbêdnego do przekroczenia granicy pañstwowej
Republiki Chorwacji, powinno siê o tym natychmiast powiadomiæ przedstawicielstwo
dyplomatyczno-konsularne, które poszkodowanej osobie wyda dokument tymczasowy
Jak unikn¹æ przykrej niespodzianki?
 rzeczy wartociowe nale¿y przechowywaæ w sejfach hotelowych
 w przypadku gdy obiekt, w którym jestecie zakwaterowani nie dysponuje sejfem na rzeczy
wartociowe, nigdy nie zostawiajcie cennych rzeczy w widocznych miejscach
 rzeczy wartociowych nie nale¿y przechowywaæ razem w tym samym miejscu
 dokumenty oraz karty kredytowe nalezy przechowywac w innym miejscu niz pieniadze i
pozostale przedmioty wartosciowe
 przed wyjciem z pokoju hotelowego nale¿y sprawdziæ czy zamknêlicie drzwi oraz okna, do
których jest ³atwy dostêp
B¹dcie ostro¿ni bawcie siê dobrze!
 wychodz¹c, nigdy nie nale¿y mieæ przy sobie du¿ej sumy pieniêdzy, wecie dok³adnie tyle
ile jest Wam potrzebne, aby mi³o spêdziæ czas.
 dokumentów i pieniêdzy nie nale¿y nosiæ w tej samej kieszeni
 zawsze zapoznawajcie siê z cenami w kawiarniach, restauracjach, a szczególnie w nocnych
lokalach, ¿eby rachunek koñcowy nie zepsu³ Wam nastroju
 pieni¹dze nale¿y wymieniaæ zawsze w filiach banków, na poczcie itp.; ró¿nica w kursie
pomiêdzy nielegalnymi kantorami wymiany a bankami jest o tyle niezauwa¿alna, ¿e nie op³aca
siê ryzykowaæ
 telefonów komórkowych nie nale¿y nosiæ na szyi, bezpieczniej jest trzymaæ w kieszeni
 portfel najlepiej nosiæ w przedniej kieszeni lub w torebce na pasie (w tzw. nerce)
 przy p³aceniu zawsze korzystajcie z banknotów o mniejszych nomina³ach; przed wyjciem
najlepiej jest wyposa¿yæ siê w takie banknoty
 na pla¿ê nigdy nie nale¿y nosiæ du¿ej iloci pieniêdzy lub rzeczy wartociowych, je¿eli ju¿ je
zabierzecie nie zostawiajcie ich bez nadzoru. Aparaty cyfrowe, kamery itp. S¹ ulubionym
celem z³odziei na pla¿ach

Jak chroniæ siê przed w³amaniem do samochodu?
 starajcie siê o to by swój pojazd zawsze parkowaæ na parkingu strze¿onym
 w zaparkowanym pojedzie nigdy nie nale¿y zostawiaæ rzeczy wartociowych na widocznym
miejscu
 je¿eli Wasz pojazd nie jest wyposa¿ony w ¿adne urz¹dzenie alarmowe, powinnicie
zawsze parkowaæ go na widocznym lub przynajmniej dobrze owietlonym i ruchliwym miejscu
Ruch drogowy  Nie pieszcie siê! Jestecie na urlopie!
 prosimy nie prowadzic pojazdu pod wplywem alkoholu
 w czasie jazdy kierowca mo¿e korzystaæ z telefonu komórkowego wy³¹cznie przy u¿yciu
zestawu g³onomówi¹cego
 w³¹czajcie wiat³a mijania przez ca³a dobê
 zapinanie pasów bezpieczeñstwa w samochodach, które je posiadaj¹, jest obowi¹zkowe dla
wszystkich jad¹cych osób
 podczas jazdy motocyklem lub skuterem, kieruj¹cy oraz pasa¿er zobowi¹zani s¹ do u¿ywania
kasków
 zalecamy unikanie wjazdu samochodem do centrum miast turystycznych, zaparkowanie poza
centrum i kilkuminutowy spacer, pozwola niknac niepotrzebnego na urlopie stresu
 je¿eli zaparkujecie swój samochód w miejscu niedozwolonym, pamiêtajcie, ¿e policja ma
prawo odholowaæ pojazd na specjalny parking, a zwi¹zane z tym koszty pokrywacie sami.
Jeli ju¿ siê zdarzy.
 w razie zaistnienia wypadku drogowego, nale¿y jak najszybciej powiadomiæ policjê, dzwoni¹c
pod numer telefonu 192; w przypadku,
 je¿eli nie ma rannych lub zabitych, pojazdy nale¿y usun¹æ z drogi i umo¿liwiæ normalny ruch
drogowy
 po pomoc drogow¹ nale¿y dzwoniæ pod numer 1987
 w innych przypadkach nale¿y dzwoniæ pod ogólnodostêpny numer policji w ca³ej Chorwacji
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