
Regulamin konkursu 

„Strażak Roku 2018 powiatu pyrzyckiego” 

 

  §1 Informacje ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Ratownictwo Powiatu 

Pyrzyckiego we współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 

w Pyrzycach oraz Oddziałem Powiatowym Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych w Pyrzycach. 

2. Konkurs otwarty jest dla wszystkich strażaków zrzeszonych w OSP na terenie 

powiatu pyrzyckiego, jak i dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w 

Pyrzycach. 

3. Celem konkursu jest przedstawienie, spopularyzowanie i nagrodzenie 

strażaków wyjątkowo wyróżniających się ofiarnością i niezwykłymi postawami 

w ratowaniu mienia i życia ludzkiego. 

4. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Ratownictwo 

Powiatu Pyrzyckiego z siedzibą w Trzebórz 6, 74-205 Tetyń, numer REGON: 

366391050, zarejestrowane w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach pod 

pozycją nr 3/2017/SZ ewidencji stowarzyszeń zwykłych. 

 

§2 Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. W konkursie mogą uczestniczyć strażacy, którzy podczas podjętych działań 

ratowniczych wyróżnili się odwagą, ofiarnością i poświęceniem, swoją postawą 

wzbudzając społeczny szacunek. 

2. Zgłaszać kandydatów do konkursu mogą wszyscy mieszkańcy powiatu 

pyrzyckiego, jednostki OSP jak i sami kandydaci.  

3. Zgłoszenia należy kierować na adres e-mail strazak.roku@poczta.fm lub 

poprzez wiadomość prywatną na profilu Stowarzyszenia Ratownictwo Powiatu 

Pyrzyckiego na Facebooku.  

4. Zgłoszenie powinno zawierać: 

 a. imię i nazwisko kandydata 

 b. jednostka, w której służy kandydat 
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 c. umotywowanie kandydatury 

5. Zgłoszenia przyjmowane są w terminie 15.11.2018r.- 22.11.2018r. 

6. Dane osobowe osoby zgłaszającej kandydaturę strażaka do tytułu, nie 

zostaną udostępnione kandydatom. 

7. Kandydat decydujący się na udział w konkursie, jest zobowiązany podpisać 

deklarację uczestnictwa w konkursie.  

 

§3 Przebieg konkursu 

1. Kandydaci zgłoszeni do tytułu, muszą wyrazić zgodę na uczestnictwo w 

konkursie.  

2. Strażacy muszą odpowiedzieć na pytania, mające na celu przybliżenie 

sylwetki kandydata. Każdy kandydat otrzyma taki sam zestaw pytań.  

3. 29.11.2018r. na profilu Stowarzyszenia na Facebooku, zostaną opublikowane 

sylwetki strażaków, którzy powalczą o tytuł „Strażak Roku 2018 powiatu 

pyrzyckiego”. 

4. W chwili opublikowania zdjęć strażaków rozpoczyna się głosowanie na 

kandydatów.  

5. Głosowanie będzie polegać na wysłaniu wiadomości SMS na nr telefonu z 

indywidualnym nr kandydata (numer telefonu zostanie udostępniony do 

wiadomości publicznej w chwili rozpoczęcia głosowania). 

6. Z jednego nr telefonu może zostać oddany tylko jeden głos, na jednego 

kandydata. Każdy kolejny wysłany SMS z danego numeru, nie będzie brany pod 

uwagę.  

7. Głosowanie trwać będzie do 21.12.2018r. do godziny 23:59.  Głosy oddane 

po tym terminie nie będą brane pod uwagę.  

8. Po zakończeniu głosowania w formie SMS, komisja konkursowa w składzie: 

*Michał Dudek- Prezes Stowarzyszenia Ratownictwo Powiatu Pyrzuckiego; 

*Agata Durasiewicz- Koordynator konkursu, Wiceprezes Stowarzyszenia 

Ratownictwo Powiatu Pyrzyckiego; 

* st.bryg. Jacek Marchlewicz- Komendant Powiatowy PSP w Pyrzycach; 



* dh. Janusz Świercz- Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pyrzycach; 

dokona oceny kandydatów, biorąc pod uwagę całokształt działalności 

kandydata oraz otrzymanych głosów podczas głosowania w formie SMS. 

9. Ostateczna decyzja odnośnie wyników konkursu zależy od wyżej 

wymienionej Komisji Konkursowej.  

10. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do dnia 31 grudnia 2018r. Wyniki 

zostaną opublikowane na profilu Stowarzyszenia Ratownictwo Powiatu 

Pyrzyckiego na Facebooku. 

§4 Nagrody 

1. Komisja konkursowa, wyłoni 3 miejsca, które otrzymają nagrody rzeczowe 

oraz pamiątkowe statuetki.  

2. Pozostali kandydaci otrzymają upominki oraz pamiątkowe dyplomy.  

3. Wręczenie nagród nastąpi najpóźniej do 20 stycznia 2019r.  

4. Laureaci zostaną powiadomieni o miejscu i dokładnej dacie rozdania nagród.  

 

§5 Postanowienia końcowe 

1. Organizator zapewnia sobie prawo do zmian w regulaminie.  

2. Każda zmiana zostanie niezwłocznie wprowadzona do regulaminu i podana 

do wiadomości publicznej.  

3. Daty zawarte w regulaminie mogą ulec zmianie ze względów niezależnych od 

organizatora.  

4. Wszelkie kwestie sporne będą rozstrzygane na bieżąco przez Komisję 

Konkursową.  

5. Wszelkie zastrzeżenia do niniejszego regulaminu należy kierować na adres e-

mail strazak.roku@poczta.fm lub dzwoniąc na numer telefonu 91 350 79 55 

wew.4.  
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