Celorepubliková soutěž pro
jednotky a sbory dobrovolných
hasičů

Jak a kdo se může přihlásit
Soutěž probíhá ve dvou kategoriích:
1.
Nejlepší jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
2.
Nejlepší sbor dobrovolných hasičů nebo hasičský sbor
Soutěž byla zahájena 2. dubna 2013 a přihlašování končí 6. července
2013.

K přihlášení využijte elektronického
www.dobrovolnihasiciroku.cz.

formuláře

na

stránkách

Všechny přihlášené zásahy a akce musí prokazatelně proběhnout v
období od 1. července 2012 do 30. června 2013.

Na jaké soutěžní oblasti je ČR rozdělena
•
•
•
•
•

sever Moravy – Moravskoslezský, Zlínský a Olomoucký kraj
jih Moravy – Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina
východ Čech – Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj
střed-sever Čech – Ústecký, Středočeský kraj a Praha
jih-západ Čech – Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský kraj

Soutěž pro jednotky sborů dobrovolných hasičů
Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí se mohou přihlásit s
jakýmkoli zásahem, který považují za nejúspěšnější a nejdůležitější
pro svou obec. Nemusí se jednat přímo o hrdinské činy, ale může jít o
řešení mimořádných událostí, poskytnutí jiné technické pomoci či
preventivní zásah, kterým odvrátili hrozící nebezpečí.
Přihlašovací formulář:
http://moravskehospodarstvi.cz/website/others/hasici2013/registracejsdh/

Soutěž pro sbory dobrovolných hasičů
Hasičské sbory mohou přihlásit akce, jež byly pro jejich obec
nejpřínosnější (zvyšují prestiž sboru, rozvíjejí kulturní život v obci či
jiným způsobem šíří dobré jméno dobrovolných hasičů).

Přihlašovací formulář:
http://moravskehospodarstvi.cz/website/others/hasici2013/registracesdh/

Průběh soutěže a odborná porota
Soutěž bude probíhat ve dvou kolech. V prvním kole vybere odborná
porota 5 nejlepších sborů a jednotek sborů dobrovolných hasičů v
každé soutěžní oblasti. Z těchto finalistů vybere veřejnost absolutní
vítěze svým hlasováním na webu www.dobrovolnihasiciroku.cz.
Členy odborné poroty jsou zástupci Generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR, Hasičského záchranného sboru
Jihomoravského
kraje,
Hasičského
záchranného
sboru
Středočeského
kraje,
Hasičského
záchranného
sboru
Moravskoslezského kraje, Moravské hasičské jednoty, České
hasičské jednoty, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,
organizátora soutěže a generálního partnera soutěže.

Doprovodná fotosoutěž „Já, hasič“
Soutěž pro profesionální i amatérské fotografy.
Do soutěže se přihlásíte prostřednictvím elektronického formuláře na stránkách
www.dobrovolnihasiciroku.cz. Zároveň musíte fotografii odeslat poštovní
zásilkou na adresu pořadatele v elektronické podobě na CD nosiči v jejich plné
kvalitě a rozlišení definovaném v pravidlech. Snímky v jiné než digitální podobě
nebudou do soutěže zařazeny.

V prvním kole vybere porota 30 nejlepších fotografií a ve druhém kole o vítězi
rozhodne veřejnost svým hlasováním na webu.
Adresa pořadatele: Magnus Regio s.r.o., Dvořákova 14, Brno 602 00
Obálka musí být opatřena heslem „FOTOSOUTĚŽ“
Fotografie je možné zasílat od 2. dubna do 31. července 2013.
Registrace:
http://moravskehospodarstvi.cz/website/others/hasici2013/registrace-fotosoutez/

Organizátor a partneři soutěže
Organizátor

Generální partner
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Mediální partneři

Partneři

Kontakty
Magnus Regio, s.r.o.
Dvořákova 14, 602 00 Brno
Jednatelka: Magda Slaninová
Projektová manažerka
Bc. Jana Rašková
tel.: +420 542 425 232, mob.: +420 725 893 273
e-mail: j.raskova@magnusregio.cz
Produkční
Bc. Irena Varaďová
mob.: +420 774 112 139
e-mail: i.varadova@magnusregio.cz

