
Copiii merg de ziua lor la ISU
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta " Cpt. Dumitru Croitoru " al judetului Sibiu va organiza astazi, de
la ora 10, la baza sportiva " Pompierul " situata pe strada Maramuresului din municipiul Sibiu, un program
special pentru copii, cu prilejul Zilei Internationale a Copilului 1 Iunie. La manifestarile ocazionate de
sarbatorirea Zilei Copilului vor fi invitati sa participe elevi din ciclul primar, din cadrul unitatilor de
invatamant din Sibiu. "Scopul evenimentului este acela de a sarbatori Ziua de 1 iunie intr-un mod util si
placut, de a imbina, intr-o maniera armonioasa, jocul cu actiunile preventive si de a expune elevilor din
unitatile de invatamant o parte din activitatea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta " Cpt. Dumitru
Croitoru " al judetului Sibiu. Vor fi exercitii demonstrative, actiuni de prevenire, pregatire fizica ", a spus
Silviu Albisor, purtatorul de cuvant al ISU Sibiu. 
  
  La finalul activitatilor, toti copiii prezenti la concursurile organizate de ISU Sibiu vor primi diplome si
dulciuri. Calendarul actiunilor dedicate Zilei Copilului va cuprinde jocuri si intreceri sportive (campionat
de minifotbal; pista de indemanare (100 m); concurs de predare a stafetei (4 x 25m); concurs de desen
"Cel mai bun desenator "; desene pe asfalt "Asfaltul sub creta ", "Cel mai bun pompier " (manuirea
galetii stingator); exercitii demonstrative (demonstratie a lotului sportiv al ISU Sibiu; demonstratie
SMURD - acordare de prim-ajutor; activitati de distribuire a unor materiale informative si de prevenire).
  
  Potrivit ISU, intre orele 10 si 14, la sediul subunitatilor din Medias si Agnita se va organiza Ziua
Portilor Deschise, prilej cu care se va prezenta tehnica din dotare, iar pompierii de maine pot intra in
contact cu o parte din cadrele inspectoratului pentru a-si forma o imagine cat mai concreta despre
activitatea institutiei.
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