
ZATWIERDZAM

Regulamin konkursu Komendy Powiatowej Policji w Opolu 
Lubelskim: „Najlepszy dzielnicowy 2012” pod hasłem: 

„Dzielnicowy, który przyszedł mi z pomocą”

§ 1

Założenia organizacyjne

1. Organizatorem konkursu: „Najlepszy dzielnicowy 2012” pod hasłem: „Dzielnicowy, 
który  przyszedł  mi  z  pomocą”  jest  Komenda  Powiatowa  Policji  w  Opolu 
Lubelskim.

2.  Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do dnia 06 lipca 2012 roku.
3.  Rozstrzygnięcia  konkursu  dokona   Zespół  Konkursowy  powołany  przez 

Komendanta Powiatowego policji  w Opolu Lubelskim.
4. W skład Zespołu Konkursowego wchodzić będą policjanci Komendy Powiatowej 

Policji w Opolu Lubelskim.
5. Przewodniczącym Zespołu będzie I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji  

w Opolu Lubelskim.
6.  Graficzny  wyróżnik  konkursu  „Najlepszy  dzielnicowy  2012”  pod  hasłem: 

„Dzielnicowy, który przyszedł mi z pomocą” stanowi logo zastrzeżone wyłącznie dla 
tego  przedsięwzięcia.  Jego  wzór  zamieszczono  w  załączniku  do  niniejszego 
regulaminu.

§ 2

Cel, uczestnicy i zasady konkursu

1. Celem konkursu jest:
• wyróżnienie  policjantów dzielnicowych,  którzy  w  ocenie  mieszkańców powiatu 

wykazują  się  profesjonalizmem  zawodowym,  w  tym  przede  wszystkim 
zaangażowaną postawą wobec osób potrzebujących pomocy.

• wsparcie  policjantów  dzielnicowych  zaangażowanych  w  pomoc  osobom 
krzywdzonym,

• podkreślenie roli policjantów dzielnicowych w systemie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie,

• promowanie postaw i umiejętności służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie,
• zwiększenie motywacji policjantów dzielnicowych do podejmowania działań w ww. 

obszarze.
2.  Zgłoszenia  do  konkursu  może  dokonać  osoba  indywidualna,  instytucja  lub 

organizacja i  powinno ono dotyczyć  indywidualnych policjantów, a nie jednostek 
Policji.

3. Zgłoszeń nie mogą dokonywać policjanci, ani inni pracownicy jednostek Policji.
4.Zgłoszenia  dokonywane  będą  na  podstawie  formularza  zgłoszeniowego 

stanowiącego załącznik do regulaminu.
5.  Formularze  zgłoszeniowe  będą  dostępne  na  stronie  internetowej: 

http://www.kwp.lublin.pl/index.php?action=communiques&id_pg=85 oraz  w 
Komendzie  Powiatowej  Policji  w  Opolu  Lubelskim  i  Komisariacie  Policji  w 
Poniatowej.

http://www.kwp.lublin.pl/index.php?action=communiques&id_pg=85


6. Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać do dnia 06 lipca 2012 roku na adres
rzecznik.kppopolelubelskie@lu.policja.gov.pl lub  pocztą na  adres:  Komenda 
Powiatowa  Policji  w  Opolu  Lubelskim,  ul.  XXV-lecia  PRL  4,  24-300  Opole 
Lubelskie.

§ 3

Rozstrzygnięcie konkursu

1. Zespół konkursowy w terminie do dnia 13 lipca 2012 roku dokona oceny zgłoszeń 
kandydatów według następujących kryteriów i metodologii:

• szczegółowa analiza uzasadnień zawartych w formularzach zgłoszeniowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem zaangażowania kandydatów w działania na rzecz 
wdrażania w środowiskach lokalnych systemowych rozwiązań mających na celu 
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ich doświadczenie w pracy na rzecz 
pomocy ofiarom dotkniętym sytuacją przemocy,

• liczba zgłoszeń dotyczących danego kandydata, przy czym kryterium to nie będzie 
stanowić decydującego elementu oceny,

• członkowie Zespołu konkursowego przyznając poszczególnym kandydaturom punkty 
w skali od 1 do 5,  wyłonią jednego laureata – zdobywcę największej ilości punktów.

2. Przewodniczący Zespołu w terminie do dnia 17 lipca 2012 roku sporządzi protokół 
z przebiegu konkursu, a także dokona ogłoszenia wyników na stronie internetowej 
Organizatora oraz za pośrednictwem mediów.

§ 4

Nagrody

1. Nagrodami w konkursie będzie nagroda rzeczowa w postaci statuetki oraz
nagroda finansowa.
2.  Fundatorem statuetki  jest  Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim a nagrody 

finansowej Komendant Powiatowy Policji w Opolu Lubelskim.
3. Wręczenie nagród będzie miało uroczystą oprawę i odbywać się będzie
zgodnie ze scenariuszem wpisującym się w harmonogram obchodów święta
Policji.

§ 5

Oświadczenia o prawach autorskich

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystywania informacji 
o kandydatach, opisywanych sytuacjach zawartych w formularzach zgłoszeniowych 
na rzecz prezentacji przebiegu konkursu.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z konkursem jest 
organizator. Dane osobowe uczestników konkursu będą zbierane i przetwarzane 
zgodnie z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych 
osobowych oraz niektórych innych ustaw.

2. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Organizator 
jest  uprawniony  do  zmiany  regulaminu  Konkursu  o  ile  nie  wpłynie  to  na 
pogorszenie zasad uczestnictwa w Konkursie.

3. Wszelkie decyzje Zespołu będą wiążące i ostateczne, od werdyktu nie przysługuje 
odwołanie.



 Załącznik do regulaminu

Formularz zgłoszeniowy

powiatowego konkursu: „Najlepszy dzielnicowy 2012” pod hasłem: 
„Dzielnicowy, który przyszedł mi z pomocą”

Uwaga! Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

1. Informacje o kandydacie:

Imię i nazwisko kandydata (osoby zgłaszanej do konkursu)*

Nazwa miejsca pracy kandydata (stanowisko, stopień) *

2. Dane osoby zgłaszającej:

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej*

Miejsce zamieszkania:

ulica*

kod pocztowy* , miejscowość*

Dane kontaktowe*:

Telefon                                        i/lub Email



3. Uzasadnienie zgłoszenia – osiągnięcia kandydata w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Komendę Powiatową Policji w Opolu Lubelskim, celem 
przeprowadzenia konkursu pt. „Dzielnicowy, który przyszedł mi z pomocą”. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y 
o dobrowolności podania tych danych, o prawie wglądu do tych danych oraz do ich poprawiania (zgodnie z Ustawą z dnia 24 
września 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw). Powyższe dane nie będą 
użyte w innych celach
 Wyrażam zgodę 

 Nie wyrażam zgody 


