
REGULAMIN KONKURSU NA 
NAJPIĘKNIEJSZĄ DRUHNĘ I NAJPRZYSTOJNIEJSZEGO DRUHA POWIATU CHRZANOWSKIEGO

W RAMACH ORGANIZACJI IX POWIATOWYCH ZAWODÓW SPORTOWO – POŻARNICZYCH 
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH

REGULAMIN

1. ORGANIZATORZY  
Organizatorami Konkursu na najpiękniejszą druhnę oraz najprzystojniejszego druha powiatu 
chrzanowskiego 2013 są: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie; Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  RP  w  Chrzanowie  oraz  Komenda  Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie

2. KANDYDACI  
Kandydatami do tytułu najpiękniejszej  druhny oraz najprzystojniejszego druha 2013 mogą 
być członkowie OSP oraz MDP z terenu powiatu chrzanowskiego. 

3. ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

a. Każde OSP z terenu powiatu chrzanowskiego może wytypować jednego/jedną lub więcej 
druhen i druhów do konkursu.

b. W celu uczestnictwa w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy stanowiący 
załącznik do niniejszego regulaminu.

c. Wypełniony formularz wraz z załącznikiem należy przesłać na adres mailowy Wydziału 
Promocji  i  Funduszy  Pozabudżetowych  Starostwa  Powiatowego  w  Chrzanowie: 
promocja@powiat-chrzanowski.pl do dnia 26 września 2013 roku, do godziny 15:00.

1. PRZEBIEG KONKURSU

a. Konkurs  przeprowadzony  zostanie  podczas  IX  Powiatowych  Zawodów  Sportowo  – 
Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych i  Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w 
dniu 28 września 2013 roku, na terenie kompleksu sportowego przy zespole Szkół nr 1 
z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie, ul. Pogorska 8 c.

b. Zdjęcia wraz z imionami i nazwiskami kandydatów oraz nazwą OSP/MDP opublikowane 
zostaną  na  plakatach,  które  rozmieszczone  zostaną  w  dniu  28  września  2013  roku 
w miejscu organizacji imprezy.

c. Głosowanie  będzie  odbywać  się  za  pomocą  formularzy  do  głosowania,  w  dniu  28 
września 2013 roku, w godzinach: 9:00 – 13:00. 

d. Do głosowania uprawnione będą wszystkie  osoby przybyłe  na IX  Powiatowe Zawody 
Sportowo  –  Pożarnicze  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  i  Młodzieżowych  Drużyn 
Pożarniczych.

e. Tytuł  najpiękniejszej  druhny oraz najprzystojniejszego druha powiatu chrzanowskiego 
2013 otrzymają kandydaci, którzy w swojej kategorii zdobędą największą liczbę głosów.

f. Zliczenia głosów dokonają pracownicy Wydziału Promocji i Funduszy Pozabudżetowych 
Starostwa  Powiatowego  w  Chrzanowie  poprzez  przeliczenie  wszystkich  oddanych 
głosów na formularzach do głosowania przez uczestników imprezy.
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g. Ogłoszenie  wyników  konkursu  nastąpi  w  dniu  28  września  2013  roku,  na  miejscu 
organizacji imprezy.

h. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy, statuetki oraz upominki.

1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a. Udział w konkursie jest dobrowolny.

b. Zgłoszenie kandydata wymaga jego zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów organizacji  
konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 
z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.).

c. Kandydaci wyrażają zgodę na publikację zdjęć, danych osobowych (imię nazwisko, nazwa OSP/MDP) 
w  miejscu  realizacji  imprezy,  a  także  do  podania  tych  danych  do  publicznej  wiadomości  tj.  
zamieszczenie  na  stronach  internetowych,  profilach  portalu  skocznościowego  Facebook 
organizatorów,  współorganizatorów  oraz  partnerów  imprezy,  jak  również  podanie  informacji  do 
prasy.

d. Organizatorzy  konkursu  zastrzegają  sobie  prawo  do  zmian  regulaminu,  jak  również  odwołania 
konkursu w przypadku małej liczby zgłoszeń ( poniżej 4 dla każdej z kategorii). 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu na najpiękniejszą druhnę oraz najprzystojniejszego druha powiatu chrzanowskiego 
2013

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU
 NA NAJPIĘKN8IEJSZĄ DRUHNĘ ORAZ NAJPRZYSTOJNIEJSZEGO DRUHA

 POWIATU CHRZANOWSKIEGO 2013
NAZWA OSP/MDP

IMIĘ I NAZWISKO 
KANDYDATA
NAZWA ZGŁASZAJĄCEGO OSP

Załącznik: 1.  Zdjęcie kandydata: Rozdzielczość: 300 dpi lub większa, Pro
porcje: 4:3, Rozmiar w pikselach nie mniejszy niż:  1200 x 1600 
px, w układzie pionowym, przedstawiające całą sylwetkę kan
dydata,  należy  przesłać  na  adres:  promocja@powiat-
chrzanowski.pl (zdjęcie powinno być podpisane imieniem i na
zwiskiem kandydata 
2. Prawa autorskie do zdjęcia: fot. …………………….. (imię i nazwi
sko fotografa)

** Oświadczenie kandydata pełnoletniego (nr 1):

Ja  ………………….(wpisać  imię  i  nazwisko)………………………. Legitymujący  się  dowodem  osobistym  seria  i  nr 
……………………………………………………………….  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich na przetwarzanie  danych 
osobowych  dla  celów  organizacji  konkursu  na  najpiękniejszą druhnę  i najprzystojniejszego  druha  powiatu 
chrzanowskiego 2013 , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 
101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm

                                              ……………………………………………………………………

                                                                                                   (Czytelny podpis)

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich (nr 2):

Ja  ………………….(wpisać  imię  i  nazwisko)……………………….  Legitymujący  się  dowodem  osobistym  seria  i  nr 
……………………………………………………………….  Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  na  przetwarzanie  danych 
osobowych  mojej/-go  syna  /  córki  ……………………………(wpisać  imię  i  nazwisko)  
………………………………………………………………..  dla  celów  organizacji  konkursu  na  najpiękniejszą  druhnę 
i najprzystojniejszego  druha  powiatu  chrzanowskiego  2013  ,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm

                                   ……………………………………………………………………

                                                                                                   (Czytelny podpis)

Oświadczenie Zgłaszającego OSP (nr 3):

Oświadczam, iż w/w zgłoszenie kandydata do konkursu na najpiękniejszą druhnę i najprzystojniejszego druha 
powiatu chrzanowskiego 2013 odbywa się za jego wiedzą i zgodą.                           

 ……………………………………………………………………

                                                                                       (Czytelny podpis przedstawiciela Zgłaszającego OSP)

** -w przypadku osoby pełnoletniej należy wypełnić oświadczenie nr 1, w przypadku osoby niepełnoletniej 
należy wypełnić oświadczenie nr 2
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