REGULAMIN KONKURSU
„NAJPOPULARNIEJSZY DZIELNICOWY ROKU 2022”

§1
Postanowienia ogólne
1. Konkurs na „Najpopularniejszego Dzielnicowego Roku 2022” zwany dalej „Konkursem” organizuje
Komenda Miejska Policji w Radomiu przy współudziale Urzędu Miejskiego w Radomiu i Starostwa
Powiatowego w Radomiu.
2. Głównym celem konkursu jest popularyzowanie sylwetek dzielnicowych wśród lokalnej społeczności,
a zarazem kreowanie pozytywnego wizerunku Policji i wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców
miasta Radomia oraz powiatu radomskiego.
3. Celem pośrednim jest wyłonienie najpopularniejszego dzielnicowego 2022 roku.
4. Konkurs organizowany jest na terenie miasta Radomia oraz powiatu radomskiego – rejonie podległym
KMP w Radomiu
5. Formuła konkursu zakłada, że sylwetki poszczególnych dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji
w Radomiu będą przedstawione na stronach internetowych Komendy Miejskiej Policji w Radomiu,
mediach lokalnych i portalach społecznościowych oraz budynkach użyteczności publicznej.
6. Mieszkańcy miasta i powiatu radomskiego będą mogli zapoznać się z Regulaminem Konkursu pobrać
zamieszczoną ankietę na stronie www.mazowiecka.policja.gov.pl/wra
7. Skrzynki konkursowe wraz z ankietami znajdować się będą w budynkach instytucji państwowych.
8. Konkurs na „Najpopularniejszego Dzielnicowego Roku 2022” odbywać się będzie w okresie od dnia
01 listopada 2022 roku do dnia 30 listopada 2022 roku.
9. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w grudniu 2022 roku.
10. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem całego konkursu sprawuje komisja w składzie:

przewodniczący :

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu
mł. insp. Grzegorz Michorek

członkowie :

Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Radomiu
kom. Paweł Lenarcik
Asystent Wydziału Prewencji KMP w Radomiu
asp. Tomasz Frątczak

Referent Wydziału Prewencji KMP w Radomiu
sierż. Karolina Bartos
Do szczegółowych zadań nadzorującego konkurs należy:
•
•
•
•

zapewnienie zgodności przebiegu konkursu z regulaminem,
obliczenie głosów oddanych na poszczególnych dzielnicowych,
sporządzenie protokołu zawierającego wynik konkursu,
przedstawienie wyników konkursu.

§2
Przebieg konkursu
Głosowanie
na
najpopularniejszego
dzielnicowego
prowadzone
będzie
poprzez
wrzucenie wypełnionej ankiety konkursowej do specjalnych skrzynek, które umieszczone będą
w jednostkach policji oraz budynkach administracyjnych:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Komendzie Miejskiej Policji w Radomiu
Komisariacie Policji I w Radomiu
Rewirze Dzielnicowych Komisariatu Policji I w Radomiu
Komisariacie Policji II w Radomiu
Rewirze Dzielnicowych Komisariatu Policji II w Radomiu
Komisariacie Policji III w Radomiu
Rewirze Dzielnicowych Komisariatu Policji III w Radomiu
Komisariacie Policji w Pionkach
Komisariacie Policji w Iłży
Komisariacie Policji w Skaryszewie
Komisariacie Policji w Zakrzewie
Komisariacie Policji w Jedlińsku
Posterunku Policji w Wierzbicy
Urzędzie Miejskim w Radomiu
Starostwie Powiatowym
Urzędach Gminy powiatu radomskiego
Urzędach Miasta powiatu radomskiego

Skrzynki do głosowania przygotowane zostaną przez Komendantów i Kierowników poszczególnych
jednostkach organizacyjnych KMP w Radomiu.
Komendanci i Kierownicy będą odpowiedzialni za prawidłowy przebieg konkursu w danym rejonie
KP/PP w tym, szczegółowe informowanie osób zainteresowanych w poszczególnych jednostkach
organizacyjnych KMP w Radomiu.

Po zakończeniu głosowania Komendanci i Kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych
KMP w Radomiu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 grudnia 2022 roku przekażą skrzynki
konkursowe do Wydziału Prewencji KMP w Radomiu celem komisyjnego podliczenia wyników
głosowania.
§3

Nagrody
Zwycięzca konkursu z terenu Miasta Radomia, który otrzyma największą ilość głosów
z wypełnionych ankiet konkursowych otrzyma nagrodę od Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu.
Laureat konkursu, który otrzyma największą ilość głosów z wypełnionych ankiet konkursowych z
terenu Powiatu Radomskiego otrzyma nagrodę od Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu.
Komisja po przeliczeniu głosów zawiadomi laureatów o wynikach konkursu oraz określi termin
i miejsce odbioru nagród dla najpopularniejszych dzielnicowych.
§4
Z regulaminem zostaną zapoznani organizatorzy konkursu, komendanci komisariatów, kierownicy
posterunków oraz uczestnicy.

