
Regulamin plebiscytu „Strażacy na medal 2018” według
Czytelników „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”

I Postanowienia ogólne

§ 1

Organizatorem plebiscytu „Strażacy na medal” według Czytelników „Głosu Ziemi 

Cieszyńskiej” jest Wydawnictwo Prasowe „Prasa Beskidzka” z siedzibą w Bielsku-Białej. 

Plebiscyt odbywa się pod Honorowym Patronatem:  komendanta powiatowego PSP bryg. 

Damiana Legierskiego, prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie 

Rafała Glajcara i starosty cieszyńskiego Janusza Króla.

§ 2

Celem jest wyłonienie dwóch strażaków z powiatu cieszyńskiego w kategoriach: druhowie 

ochotnicy i strażacy zawodowi oraz jednej Ochotniczej Straży Pożarnej i jednej 

Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Celem jest docenienie ich codziennej pracy, związanej 

nie tylko z interwencjami przy pożarach czy ratowaniem ludzi i ich dobytku w obliczu klęsk 

żywiołowych, a przede wszystkim z działalnością na rzecz lokalnej społeczności (m.in. 

organizacja wigilijek, spotkań dla seniorów, akcji charytatywnych, zbiórek odzieży czy 

zabawek dla potrzebujących, pogadanek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, pokazów 

udzielania pierwszej pomocy itd.).

§ 3

Organizator plebiscytu zapewnia:

a. pamiątkowe statuetki dla zwycięzcy każdej kategorii (w przypadku kat. grupowych – jedna 

dla danej grupy);

b. nagrody: bezpłatne publikacje na łamach tygodnika „Głos Ziemi Cieszyńskiej” i drobne 

gadżety (kubki, koszulki itp.);

c. bezpłatną promocję plebiscytu w wydaniach papierowych przez cały okres trwania 

plebiscytu (10 maja – 29 czerwca), w tym na okładce tygodnika, na stronie internetowej i w 

mediach społecznościowych.

§ 4

Honorowy Patron plebiscytu zapewnia:

a. promocję plebiscytu na swoich stronach internetowych (odpowiednie grafiki dostarczy 

organizator), w mediach społecznościowych, na tablicach ogłoszeniowych w swoich 

siedzibach, podczas spotkań sportowo-rekreacyjnych czy pikników;

b. opcjonalnie – własne gadżety  reklamowe jako drobne nagrody dla zwycięzców.



II Uczestnicy plebiscytu

§ 1

Uczestnikami plebiscytu mogą być strażacy, jednostki strażackie oraz członkowie 

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu cieszyńskiego.

 § 2

Uczestnicy plebiscytu, którzy zakwalifikują się do drugiego etapu, muszą na piśmie wyrazić 

zgodę na wykorzystanie swoich danych oraz wizerunku w publikacjach na łamach „Głosu 

Ziemi Cieszyńskiej”.

III Przebieg plebiscytu „Strażacy na medal”

§ 1

Plebiscyt składa się z dwóch etapów:

a. Osoby prywatne, organizacje społeczne i samorządy działające na terenie powiatu 

cieszyńskiego zgłaszają kandydatów do Medalowej Trójki (we wszystkich kategoriach wym. 

wyżej) przy użyciu specjalnych formularzy zgłoszeniowych zamieszczanych na łamach 

„Głosu Ziemi Cieszyńskiej” w terminie od 10 do 25 maja 2018 r. Oryginalne wycięte z gazety

formularze przyjmowane będą do 1 czerwca w siedzibie redakcji, ul. B. Chrobrego 21, 43-400

Cieszyn (można dostarczyć je osobiście lub za pośrednictwem poczty).

b. Spośród zgłoszonych kandydatów  jury w składzie: redaktor naczelna GZC Natalia 

Tokarska, komendant powiatowy PSP bryg. Damian Legierski, prezes Zarządu Oddziału 

Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie Rafał Glajcar, starosta cieszyński Janusz Król, 

przewodnicząca komisji ds. młodzieży przy Zarządzie Oddziału Powiatowego ZOSP RP w 

Cieszynie Paulina Turek oraz  rzecznik prasowy Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie st. 

kpt. Michał Pokrzywa wybierze Medalowe Trójki (dla każdej z kategorii). 

c. Drugi etap głosowania związany z wypełnianiem specjalnych kuponów drukowanych w 

„Głosie” rozpocznie się 8 czerwca (kupony ukażą się: 8, 15, 22 i 29 czerwca). Kupony będą 

przyjmowane do 10 lipca (w siedzibie redakcji). 

d. O nominacji do Medalowej Trójki będzie decydowała liczba zgłoszeń. W przypadku takiej 

samej liczby głosów, rozstrzygająca będzie treść uzasadnień z formularzy zgłoszeniowych.

§ 2

Wyniki plebiscytu zostaną podane po zliczeniu wszystkich głosów, w wydaniu „Głosu Ziemi 

Cieszyńskiej” z 20 lipca.



 § 3

Statuetki wręczone zostaną podczas sesji powiatowej w lipcu lub sierpniu (w zależności od 

harmonogramu), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Statuetki wręczać będą 

członkowie jury.

III Warunki uczestnictwa w plebiscycie

§ 1

Zgłoszeń kandydatów dokonują osoby prywatne, placówki oświatowe, organizacje społeczne 

i przedstawiciele samorządów.

 

IV Nagrody 

§ 1

Zwycięzcy plebiscytu „Strażacy na medal” według „Czytelników Głosu Ziemi Cieszyńskiej” 

(w każdej z kategorii) otrzymają pamiątkowe statuetki ufundowane przez Wydawnictwo 

„Prasa Beskidzka”, a ponadto możliwość zaprezentowania swojej działalności/historii (wraz 

ze zdjęciami) na jednej kolumnie w GZC (format A3) – w przypadku jednostki OSP i 

Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, sylwetek (2 x pół kolumny) – w przypadku strażaków  

(po uprzednim zatwierdzeniu treści i terminu publikacji przez redaktora naczelnego).


