
           Załącznik  

                  do Zarządzenia Nr 1534/2018 

                                          Wójta Gminy Lubin 

                                                        z dnia 23 kwietnia 2018 roku 
 

 

REGULAMIN KONKURSU 

„STRAŻAK ROKU 2017” 
 

I. Postanowienia ogólne: 
1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Lubin. 

2. Nadanie tytułu „Strażak Roku 2017” jest wyróżnieniem honorowym, nadawanym  

za szczególne zaangażowanie i osiągnięcia w danym roku kalendarzowym. 

3. Konkurs przeprowadzony jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

4. Konkurs dotyczy strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubin                                     

i przeprowadzony jest w okresie: kwiecień - maj 2018 roku.  

 

II. Zasady wyboru „Strażaka Roku 2017”: 
1. Tytuł „Strażaka Roku 2017” nadawany jest jeden raz w roku kalendarzowym. 

2. Kandydata i kandydatkę do wyboru na Strażaka Roku typują zarządy danej jednostki 

Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Lubin z miejscowości: Czerniec, Gorzyca, Krzeczyn 

Wielki, Księginice, Niemstów, Raszowa, Raszówka, Szklary Górne, Zimna Woda. 

3. W jednostkach, w których członkami OSP są kobiety, należy dokonać odrębnego zgłoszenia  

na załączonym formularzu kandydata, z podziałem na kobietę i mężczyznę.  

4. Każda z wymienionych OSP może zgłaszać tylko jednego kandydata, kierując się kryteriami 

podanymi poniżej. 

5. Termin zgłoszenia kandydatów do tytułu „Strażaka Roku 2017” upływa z dniem  

5 maja 2018 roku, biorąc pod uwagę osiągnięcia za poprzedni rok kalendarzowy. 

6. Zgłoszenie kandydata należy przesłać na Formularzu Zgłoszeniowym (załącznik do 

niniejszego Regulaminu) na adres: Urząd Gminy w Lubinie, ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 

Lubin, z dopiskiem na kopercie: „STRAŻAK ROKU 2017”. 

 

III. Kryteria nadania tytułu „STRAŻAK ROKU 2017”: 
1. Przy typowaniu kandydata do nadania tytyłu „Strażak Roku 2017” należy wziąć pod uwagę 

następujące wytyczne: 

1) zasługi danego kandydata w rozwój jednostki, osiągnięcia w zakresie poprawy ochrony                 

przeciwpożarowej oraz działania podnoszące prestiż jednostki, 

2) wyróżniające się zaangażowanie w akcjach ratowniczo-gaśniczych lub zwalczaniu 

innych zagrożeń, 

3) zaangażowanie w budowę lub modernizację obiektów strażackich,  

4) dokumentowanie dziejów danej OSP, 

5) postawa etyczno-moralna kandydata, 

6) inne osiągnięcia preferujące danego kandydata. 

 

IV. Wybór kandydata na „Strażaka Roku 2017”: 
1. Spośród kandydatów zgłoszonych do tytułu „Strażaka Roku 2017” wybrani zostaną: jedna 

kobieta i jeden mężczyzna w danym roku kalendarzowym. 

2. Wyboru na „Strażaka Roku 2017” przeprowadzi Komisja Konkursowa, zwana dalej 

„Komisją”, w składzie określonym przez Organizatora. 

3. Komisja podejmuje decyzje w oparciu o kryteria wskazane w niniejszym Regulaminie. 

4. Decyzje Komisji zapadają większością głosów, w kwestiach nierozstrzygniętych, decyduje 

głos przewodniczącego. 

5. Decyzja Komisji jest ostateczna. 



6. Z posiedzenia Komisji Konkursowej, która dokonała wyboru „Strażaka Roku 2017” 

zostanie sporządzony protokół. 

7. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną podczas Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, 

kóre odbędą się w miesiącu maju 2018 roku.  

8. Zwycięzcy w Konkursie na „Strażaka Roku 2017”, otrzymają nagrodę ufundowaną przez 

Organizatora. 

9. Informacja o kandydatach zostanie podana do publicznej wiadomości. 

10. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

1) przeprowadzenia rozmowy indywidualnej z kandydatami oraz z przedstawicielami 

zgłoszeniodawców, 

2) zorganizowania sesji zdjęciowej z kandydatami na „Strażaka Roku 2017”  

we wskazanym przez Organizatora miejscu i terminie, 

3) wykorzystania wykonanych zdjęć zawierających wizerunek kandydatów oraz 

zamieszczenia informacji o działalności kandydatów w publikowanych przez 

Organizatora materiałach.  

 

 


