Spot telewizyjny - Oszustwo na wnuczka
Biały napis na czerwonym tle STOP OSZUSTOM
Scena 1:
W pokoju na stole leży telefon stacjonarny na drugim planie na kanapie siedzi starsza
kobieta, czyta gazetę. Dzwoni telefon stacjonarny. Kobieta podnosi wzrok z nad gazety i
patrzy na telefonu.
Scena 2:
Kobieta odbiera telefon i przykłada słuchawkę do ucha. W słuchawce słyszy głos mężczyzny:
Cześć Babciu.
Kobieta pyta:
To ty Jacuś?
Mężczyzna odpowiada
Tak to ja.
Scena 3:
Ujęcie oszusta, młody mężczyzna w kapturze na głowie i ciemnych okularach, stoi przy oknie,
przy uchu trzyma telefon stacjonarny (charakteryzacja, odpowiednie światło). Do telefonu
mówi:
Spowodowałem wypadek. Potrzebuję pieniędzy żeby nie pójść do więzienia.
Zbliżenie na usta mężczyzny, który kontynuuje rozmowę z kobietą i pyta:
Pomożesz?
Scena 4:
Zbliżenie na twarz starszej kobiet, która zdenerwowana poprawia okulary i mówi do
słuchawki:
Dobrze Jacusiu to przyjdź po pieniądze.
Mężczyzna odpowiada:
Ja nie mogę…
Scena 4:
Ten sam mężczyzna w kapturze na głowie stojący przed oknem tyłem do widza.
Przyciemnione oświetlenie. Kontynuuje rozmowę:
… ale po pieniądze przyjedzie kolega.
W tym miejscu słychać dźwięk gongu. Na ekranie pojawia się biały napis na czerwonym tle
czytany przez lektora:
STOP. Nie daj się oszukać – to nie był twój wnuczek.
Scena 5:
Białe tło. Z lewej strony logo policji, stylizowana policyjna gwiazda i napis POLICJA. Wchodzi
umundurowany policjant i mówi:
Pamiętaj Zanim oddasz Swoje oszczędności zadzwoń do bliskich i sprawdź czy to na pewno
Twoja rodzina.
Scena opatrzona napisem na środku ekranu:
nadkomisarz Adam Szeląg, Komenda Miejska Policji w Rzeszowie.

Słychać dźwięk gongu. Na czerwonym tle pojawia się biały napis czytany przez lektora:
Nie daj się oszukać. Chroń swoje pieniądze.
Na koniec spotu pojawia się napis na szarym tle czarne duże litery:
Kampania społeczna Urzędu Miasta Rzeszowa oraz Komendy Miejskiej Policji
w Rzeszowie.
Pod napisem logo Rzeszowa – stylizowany biały herb Rzeszowa na pomarańczowym tle
z napisem małymi literami: Rzeszów stolica innowacji. Obok logo Policji – stylizowana
policyjna gwiazda z napisem Policja.

