REGULAMIN KONKURSU „STRAŻAK ROKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO”
I. ZAŁOŻENIA KONKURSU
1.

Organizatorem konkursu „Strażak Roku Województwa Mazowieckiego” jest Zarząd Oddziału
Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. mazowieckiego.

2.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich strażaków ochotników zrzeszonych w OSP i MDP na terenie
województwa mazowieckiego.

3.

Celem konkursu jest przedstawienie, spopularyzowanie i nagrodzenie strażaków ochotników
wyjątkowo wyróżniających się ofiarnością oraz niezwykłymi postawami w sytuacjach zagrażających
ludzkiemu życiu i zdrowiu, w ratowaniu życia i mienia ludzkiego.

4.

Edycja konkursu obejmuje rok kalendarzowy. Osoby zgłoszone do konkursu występują o tytuł
STRAŻAKA MIESIĄCA, który stanowi nominację do tytułu honorowego STRAZAK ROKU
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA
1.

W konkursie mogą uczestniczyć strażacy ochotnicy i członkowie MDP, którzy podczas podjętych
indywidualnie działań ratowniczych wyróżnili się odwagą, ofiarnością i poświęceniem, swoją postawą
wzbudzając społeczny szacunek.

2.

Zgłoszenia uczestnika konkursu może dokonać OSP lub jednostka organizacyjna PSP za pośrednictwem
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP lub Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, podczas rocznej
edycji konkursu.

3.

Zgłoszenie do konkursu musi być sporządzone na druku wniosku stanowiącym załącznik do
niniejszego regulaminu, ze wszystkimi wymaganymi podpisami, również klauzulą zgody na
przetwarzanie danych osobowych, z dołączonym zdjęciem legitymacyjnym.

4.

Oryginał wniosku należy dostarczyć do Biura ZOW ZOSP RP w Warszawie pocztą, lub poprzez filie
Biura ZOW ZOSP RP.

III. TRYB WYŁANIANIA ZWYCIĘZCY
1.

Wnioski złożone w konkursie są rozpatrywane przez Jury powołane przez Prezydium Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego.

2.

Do dnia 10 każdego miesiąca Jury rozpatruje złożone wnioski i przyznaje tytuł STRAŻAKA MIESIACA i /
lub wyróżnienia. Wnioski złożone po terminie posiedzenia Jury będą podlegały kwalifikacji w kolejnym
miesiącu.

3.

Tytuł STAŻAKA MIESIĄCA jest nadawany osobie, której czyn został najwyżej oceniony przez Jury,
spośród wniosków złożonych w okresie od ostatniego posiedzenia Jury.

4.

Spośród nominowanych STRAŻAKÓW MIESIĄCA Jury dokonuje wyboru STRAŻAKA ROKU
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. Ogłoszenie werdyktu Jury następuje w m-cu styczniu następnego
roku.

IV.

NAGRODY

1.

2.

STRAŻACY MIESIĄCA otrzymują:
• nagrodę pieniężną ( w zależności od pozyskanych od sponsorów środków)
• list gratulacyjny,
• prezentację sylwetki na stronie ZOW ZOSP RP i w „Strażaku Mazowieckim”.
Strażak wyróżniony tytułem STRAŻAKA ROKU otrzymuje:
• nagrodę pieniężną,
• nagrody rzeczowe patronujących sponsorów,
• listy gratulacyjne,
• prawo noszenia na mundurze naszywki „Strażak Roku …. Województwa Mazowieckiego”,
• prezentację sylwetki w mediach.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Wnioski kandydatów do nominacji w konkursie pozostają w zasobach archiwalnych Związku OSP RP i
nie podlegają zwrotowi wnioskodawcom.

2.

Od rozstrzygnięć Jury nie przysługuje tryb odwoławczy.

3.

Zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej i podania do wiadomości publicznej w sposób jak
niniejszy regulamin.

4.

Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników konkursu STRAŻAK ROKU
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO jest Organizator tj. ZOW ZOSP RP woj. mazowieckiego z siedzibą
w Warszawie przy ul. Chłodnej 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach
przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r.
oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U.2018 poz. 1000).

5.

Kontakt z Administratorem
warszawa@zosprp.pl

6.

Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w
celach podatkowych ( dotyczy zwycięzców)- jeżeli występują obowiązki podatkowe.

7.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

8.

Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem
przepisów prawa do: sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.

Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania ( także w
mediach) o wynikach konkursu.

10.

Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

11.

Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym za wyjątkiem sytuacji
przewidzianych przepisami prawa. Dane będą przechowywane przez okres wymagany oddzielnymi
przepisami.

12.

Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte zabezpieczenie
powierzonych danych osobowych.
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13.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie
swojego wizerunku, utrwalonego na wszelkich nośnikach przez organizatora na potrzeby konkursu.

14.

Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie, obejmuje
wszelkie formy publikacji.

Warszawa, dn. 20 marca 2019
Prezydium ZOW ZOSP RP woj. mazowieckiego

