
Załącznik do Uchwały …………….. 

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego 

 ZOSP RP w Cieszynie z dnia ……….. 

 

REGULAMIN 

pierwszego powiatowego  konkursu kronik ochotniczych straży pożarnych powiatu cieszyoskiego  

rok 2019 

 

Organizator konkursu 

Organizatorem konkursu jest Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej w Cieszynie. Z upoważnienia Prezydium ZOP ZOSP RP w Cieszynie, 

konkurs przeprowadzi Komisja ds. historii OSP Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie. 

 

Cel konkursu: 

1. Doskonalenie warsztatu, podnoszenie umiejętności dokumentowania działalności 

OSP i ZOSP RP. 

2. Propagowanie w środowisku pożarniczym idei prowadzenia kroniki jako 

dokumentacji życia i pracy OSP oraz podstawy do oceny ich dorobku i wkładu  

w lokalny rozwój i integrację międzyludzką. 

3. Wymiana między autorami kronik doświadczeo wynikających z prowadzenia kroniki. 

4. Prezentowanie kronik w środowisku strażackim. 

5. Wyróżnienie autorów najlepszych kronik. 

 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. W konkursie mogą wziąd udział ochotnicze straże pożarne prowadzące kronikę 

dokumentującą życie oraz pracę OSP i ZOSP RP na obszarze powiatu cieszyoskiego. 

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest: 

– wypełnienie arkusza zgłoszeniowego do konkursu, 

– wypełnienie oświadczenia w sprawie wyrażenia zgody na udział w konkursie oraz 

zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

3. Formularz zgłoszeniowy udostępniony zostanie na stronie internetowej Oddziału 

Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie www.zosp-powiat.cieszyn.pl 

 

Termin przeprowadzenia konkursu 

1. Dokonanie formalnego zgłoszenia do konkursu do                            31 stycznia 2019 r. 

2. Podsumowanie konkursu i ogłoszenie wyników do                          6 kwietnia 2019 r. 

3. Uroczyste wręczenie laureatom nagród rzeczowych nastąpi podczas powiatowych 

obchodów Dnia Strażaka  - maj 2019 r. 

                                                                                                                 

 

 



Zasady udziału w konkursie 

1. Zgłoszenia do konkursu z podaniem nazwy organizacji i miejscowości pochodzenia 

kroniki należy dokonad w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2019 roku, 

pocztą elektroniczną na adres  e-mail: zopzosprpcieszyn@wp.pl 

2. Kroniki zgłoszone do konkursu należy dostarczyd do siedziby OP ZOSP RP w Cieszynie 

na ul. Wojska Polskiego 5 w terminie podanym w odrębnym e-mailu. 

Przebieg konkursu 

1. Etap I – ocena formalnie zgłoszonych kronik, zgodnie z kryteriami określonymi  

w niniejszym regulaminie. 

Komisja dokona przeglądu i oceny wszystkich złożonych w OP ZOSP RP kronik. 

2. Etap II – podsumowanie konkursu i ogłoszenie wyników. 

Komisja konkursowa wyłoni laureatów konkursu i przyzna nagrody. 

3. Etap III – wręczenie nagród i wyróżnieo. 

 

Kryteria oceny kronik 

1. Systematycznośd prowadzenia kroniki                                                  - od 0 do 10 pkt., 

2. Estetyka prowadzenia kroniki                                                                - od 0 do 10 pkt., 

3. Elementy dekoracyjne kroniki(rysunki, zdjęcia, dekoracyjne zapisy)    - od 0 do 10 pkt., 

4. Ocena merytoryczna kroniki                                                                  - od 0 do 10 pkt., 

 

Komisja konkursowa i tryb jej pracy 

1. Całościowa ocena dostarczonych na konkurs kronik zostanie dokonana przez komisję 

konkursową, składającą się z członków komisji historycznej powołanej przez Zarząd 

Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie uchwałą nr 13/12/2017 z dnia 28 

kwietnia 2017 roku. 

2. Komisja składa się z 6 osób wg w/w uchwały powołującego, 

3. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego komisji konkursowej. 

Przewodniczącego komisji konkursowej, członkowie komisji wyłaniają w drodze 

głosowania spośród swojego składu na pierwszym spotkaniu komisji dot. konkursu. 

4. Komisja konkursowa jest niezależna, pracuje wg ustalonego przez siebie trybu  

i wyznaczonego miejsca. 

5. Komisja przestrzega zasad zawartych w niniejszym regulaminie. 

6. Postanowienia komisji  konkursowej mają charakter ostateczny. Nie podlegają żadnej 

ocenie ani trybowi odwoławczemu. 

7. Komisja konkursowa ocenia kroniki i przydziela punkty według kryteriów oceny 

określonych w regulaminie konkursu. 

8. Komisja konkursowa ze swojej pracy sporządza protokół, w którym podaje kolejnośd 

zajęcia pierwszych 10 miejsc i uzyskaną przez nich punktację. 

9. Sporządzony przez komisję konkursową arkusz oceny kronik jest wewnętrznym 

dokumentem komisji i nie podlega opublikowaniu.  

 

Nagrody w konkursie 



1. Organizator przewiduje nagrody, w tym puchary i dyplomy okolicznościowe dla 

laureatów i uczestników konkursu. 

 

Postanowienia końcowe 

1. Podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 6 kwietnia 2019 roku.  

O miejscu, w którym nastąpi podsumowanie konkursu, uczestnicy zostaną 

powiadomieni pisemnie. 

2. W podsumowaniu konkursu będą mogli wziąd udział przedstawiciele wszystkich OSP z 

powiatu cieszyoskiego oraz chętni spoza środowiska strażackiego. 

3. Kroniki zgłoszone i dostarczone na konkurs z naruszeniem zasad niniejszego 

regulaminu nie będą brane pod uwagę i wystawiane w konkursie. 

4. Podmiot wystawiający kronikę do konkursu powinien podad dane osoby będącej 

przedstawicielem jednostki, tj. imię, nazwisko i dane kontaktowe (nr telefonu            

e-mail, fax ) oraz nazwę podmiotu wystawiającego kronikę do konkursu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 



                                                                                        Załącznik do Regulaminu konkursu kronik  

                                                                                                                     ochotniczych straży pożarnych powiatu   

                                                                                                                     cieszyoskiego - rok 2019 

 
 

KARTA ZGŁOSZENIA 
UCZESTNIKA DO KONKURSU KRONIK OSP 

 

1.  Kronika OSP....................................................................................................................................... 
 
miejscowośd.......................................................................gmina ........................................................ 

2.  Okres objęty zapisami kroniki .......................................................................................................... 

rok powstania OSP ............................................................................................................................ 

3.  Autor/autorzy kroniki: 
1.) Imię , nazwisko............................................................................................................................. 

      adres do korespondencji: .................................................................................................................. 

      tel. kontaktowy/fax./ e-mail .............................................................................................................. 

2.) Imię , nazwisko............................................................................................................................. 

      adres do korespondencji: .................................................................................................................. 

      tel. kontaktowy/fax./ e-mail .............................................................................................................. 

3.) Imię , nazwisko............................................................................................................................. 

      adres do korespondencji: .................................................................................................................. 

      tel. kontaktowy/fax./ e-mail .............................................................................................................. 

4.  Inne informacje: 
- ilośd tomów kroniki: ...................................................................................................................... 

- ilośd tomów (w sztukach) przekazanych na konkurs: ................................................................... 

- podmiot zgłaszający kronikę do konkursu .......................................................................................... 

Stwierdzam zgodnośd powyższych danych . 

 

..............................................    .................................................................... 
         miejscowośd, data       pieczęd, podpis 

 

 



OŚWIADCZENIE 
 

Wyrażam zgodę na udział w konkursie kronik ochotniczych straży pożarnych organizowanym 
przez OP ZOSP RP w Cieszynie. 
 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
w związku z udziałem w konkursie. 
 
Potwierdzam otrzymanie wiadomości, że: 
1. Administratorem danych jest Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczpospolitej Polskiej  w Cieszynie, ul. Wojska Polskiego 5, w imieniu którego działa Prezes 
Zarządu, adres email opzosprpcieszyn@wp.pl 
2. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu kronik Ochotniczych 
Straży Pożarnych Powiatu Cieszyoskiego, na podstawie zgody wyrażonej przez uczestnika 
konkursu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
3. Odbiorcami danych są:  Paostwa dane osobowe nie będą przekazywane innym 
podmiotom. 
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat 
6. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. 
7. Mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych w dowolnym momencie. 
Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 

 

 

……………………………………         ……..……………………………. 

                  miejscowośd, data                                czytelny podpis osoby wypełniającej 

 


