Regulamin konkursu pod nazwą
„Przyjazny Dzielnicowy ”
zwanego dalej „konkursem”

§1
Założenia organizacyjne
1. Organizatorem konkursu „Przyjazny Dzielnicowy” jest Komenda Wojewódzka Policji
w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Aleja Powstańców Wielkopolskich 7,
zwana dalej „organizatorem”.
2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „regulaminem”, określa zasady i warunki
przeprowadzenia konkursu pod nazwą „ Przyjazny Dzielnicowy ”.
3. Konkurs organizowany będzie w dniach od 15.04.2017 r. do dnia 05.07.2017 r.
4. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą od dnia 15.04.2017 r. do dnia
1.07.2017 r., decyduje data stempla pocztowego.
Rozstrzygnięcia konkursu dokonają członkowie komisji do dnia 05.07.2017 r.
5. Organizator powołuje komisję konkursową w skład której wchodzą:
 Przewodniczący - nadkom. Małgorzata Brola – p.o. Naczelnika Wydziału Prewencji
KWP w Bydgoszczy,
 Z-ca Przewodniczącego - podkom. Adam Kumkowski – specjalista Wydziału
Prewencji KWP w Bydgoszczy,
 Członek - podkom. Monika Hermann – ekspert Wydziału Prewencji
KWP w Bydgoszczy,
 Członek – kom. Arkadiusz Szkodziński – specjalista Wydziału Prewencji
KWP w Bydgoszczy,
 Członek - asp.sztab. Tomasz Trybuszewski – specjalista Wydziału Prewencji
KWP w Bydgoszczy,
6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

§2
Cel, uczestnicy i zasady konkursu
1. Celem konkursu jest:
• wyróżnienie dzielnicowych, którzy w ocenie społecznej wykazują się szczególnym
zaangażowaniem i profesjonalizmem zawodowym, co skutkowało lub przyczyniło
się do poprawy bezpieczeństwa lub rozwiązania problemu społeczności lokalnej,
• wsparcie dzielnicowych wyróżniających się szczególną empatią i zaangażowanych
w pomoc osobom w trudnych sytuacjach życiowych,
• promowanie dzielnicowego jako policjanta pierwszego kontaktu,
• zwiększenie motywacji dzielnicowych do podjęcia działań na rzecz społeczności
lokalnych.
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2. Zgłoszenia do konkursu może dokonać osoba, instytucja lub organizacja i powinno
ono dotyczyć indywidualnego dzielnicowego obecnie pełniącego służbę w jednostce
Policji zlokalizowanej na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3. Zgłoszeń nie mogą dokonywać policjanci, ani inni pracownicy jednostek Policji.
4. Zgłoszenia można dokonać:
 drogą
elektroniczną
przesyłając
zgłoszenie
na
adres
e-mail:
przyjazny.dzielnicowy@bg.policja.gov.pl.
 listownie na adres: Wydział Prewencji, Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
ul. Aleja Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz.
5. Zgłoszenie powinno zawierać:
 imię i nazwisko dzielnicowego,
 jednostka, w której służy zgłaszany dzielnicowy (nazwa i miejscowość),
 imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, numer telefonu osoby zgłaszającej
w celu możliwości dokonania weryfikacji zgłoszenia.,
 opis zdarzenia, problemu, działalności dzielnicowego na rzecz zgłaszającego
lub społeczności lokalnej.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń. Po pozytywnej weryfikacji
zgłoszenia, kandydatura zostanie dołączona do listy kandydatów podlegających
ocenie.
§3
Zakończenie i ogłoszenie wyników konkursu
1. Członkowie komisji konkursowej w terminie do dnia 05.07.2017 r. dokonają oceny
zgłoszeń kandydatów według następujących kryteriów:
• szczegółowa analiza uzasadnień zawartych w zgłoszeniach, ze szczególnym
uwzględnieniem zaangażowania i profesjonalizmu dzielnicowego w opisanej
sytuacji,
• liczba zgłoszeń dotyczących danego dzielnicowego, jednak kryterium to nie będzie
stanowić decydującego elementu oceny,
• spośród kandydatów członkowie komisji wytypują finałową 5, z której zostanie
wyłonionych 3 laureatów.
• wyłonienie laureatów nastąpi przez wystawienie oceny i przyznanie
poszczególnym kandydaturom maksymalnie do 5 punktów (podział punktów
jest dowolny).
2. Komisja konkursowa po zweryfikowaniu nadesłanych zgłoszeń do dnia
05.07.2017 r., ogłosi wyniki konkursu w dniu 07.07.2017 r. na stronie internetowej
organizatora.
3. Komisja konkursowa przekaże środkom masowego przekazu wszelkie informacje
na temat rozstrzygnięcia konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystywania informacji
o kandydatach oraz opisanych sytuacjach w zgłoszeniach na rzecz prezentacji
i promocji konkursu w mediach.
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§4
Nagrody w Plebiscycie
1. Za wydanie nagród w konkursie odpowiada Organizator.
2. Zwycięzcy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody finansowe
ufundowane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.
3. Nagrody zostaną wręczone podczas obchodów Wojewódzkiego Święta Policji.
4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz.176).

§5
Postanowienia końcowe
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z konkursem
jest organizator, Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy
przy ul. Aleja Powstańców Wielkopolskich 7.
2. Dane osobowe uczestników konkursu będą zbierane i przetwarzane zgodnie z Ustawą
z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity:
Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm..
3. Organizator jest uprawniony do zmiany regulaminu Konkursu, o czym niezwłocznie
poinformuje na stronie internetowej.
4. Wszelkie decyzje komicji konkursowej są wiążące i ostateczne, od werdyktu
nie przysługuje odwołanie.

3

