
 
REGULAMIN  KONKURSU 

 

„Najpopularniejszy Dzielnicowy Powiatu Łukowskiego 2009” 
 
 
I. Postanowienia ogólne 
 
 

1. Konkurs na najpopularniejszego dzielnicowego 2009 roku zwany dalej 
„Konkursem” organizuje Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji 
w Łukowie, zwany dalej „Organizatorem”. 

2. Głównymi celami Konkursu jest: popularyzowanie sylwetek dzielnicowych wśród 
lokalnej społeczności; zwiększanie zaufania do dzielnicowego; głębsza integracja 
dzielnicowego z mieszkańcami swojego rejonu słuŜbowego; wyzwolenie inicjatyw 
społecznych na rzecz wspólnego rozwiązywania problemów danego rejonu a tym 
samym wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu łukowskiego. 
Celem pośrednim jest wyłonienie najpopularniejszego dzielnicowego 2009 roku. 

3. Konkurs organizowany jest na terenie powiatu łukowskiego. 
4. Konkurs odbędzie się na dwóch płaszczyznach: 

a/ „Najpopularniejszy Dzielnicowy Miejski” – pod uwagę brani będą dzielnicowi 
rejonów zlokalizowanych na terenie Miasta Łuków, 

b/ „Najpopularniejszy Dzielnicowy Pozamiejski” – pod uwagę brani będą: 
dzielnicowy Miasta Stoczek Łukowski oraz dzielnicowi pozostałych Gmin 
Powiatu Łukowskiego. 

5. Sylwetki poszczególnych dzielnicowych pracujących na terenie powiatu 
łukowskiego zostaną przedstawione na łamach: „Wspólnoty”, „Tygodnika 
Siedleckiego”, „Słowa Podlasia”, „Nowej Gazety Łukowskiej”, w telewizji kablowej 
„Master TV”, na stronach internetowych Starostwa Łukowskiego, poszczególnych 
miast i gmin powiatu łukowskiego – po wyraŜeniu zgody przez te podmioty oraz 
na stronie internetowej Organizatora – www.lubelska.policja.gov.pl   (zakładki: 
Komendy → KPP w Łukowie → Wydział Prewencji). 

6. Głosować na poszczególnych dzielnicowych będzie moŜna za pomocą: 
a/ specjalnych kuponów konkursowych dostępnych w wymienionej wyŜej prasie, 

udostępnionych do pobrania ze stron internetowych Starostwa Łukowskiego, 
Miast i Gmin powiatu łukowskiego oraz Organizatora, 

b/  wysłanie e-maila na adres internetowy Organizatora. 
Głosy nie podpisane nie będą brane pod uwagę. Jedna osoba moŜe oddać tylko 
jeden głos, wybierając dogodną dla siebie formę głosowania. 

7. Konkurs trwał będzie od 1 września do 31 grudnia 2009 roku. 
8. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w styczniu 2010 roku. 
9. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja w składzie: 

a/ Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie 
b/ Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Łukowie 
c/ Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Łukowie. 
Do zadań Komisji naleŜy między innymi: 

• zapewnienie zgodności przebiegu Konkursu z Regulaminem, 
• obliczenie głosów oddanych na poszczególnych dzielnicowych, 
• sporządzenie protokołu zawierającego wynik Konkursu, 
• przedstawienie wyników Konkursu. 



 
II. Przebieg Konkursu 
 
 

1. Głosowanie na Najpopularniejszego Dzielnicowego prowadzone będzie poprzez: 
a/ wrzucenie kuponu konkursowego do specjalnych skrzynek znajdujących się w:  

• Starostwie Powiatowym w Łukowie – punkt informacyjny, 
• Urzędzie Miasta w Stoczku Łukowskim, 
• Urzędach Gmin: w Łukowie, Stoczku Łukowskim, Adamowie, Krzywdzie, 

Wojcieszkowie, Serokomli, Staninie, Woli Mysłowskiej, Trzebieszowie, 
b/ przesłanie kuponu na adres Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w 

Łukowie, ul. Międzyrzecka 9, 
c/ wysłanie e-maila na adres internetowy Organizatora - prew-kpp@o2.pl, 

zawierającego imię i nazwisko dzielnicowego, na którego zostaje oddany głos 
oraz imię, nazwisko i adres zamieszkania głosującego. 

2. Kupony drukowane będą w kolejnych wydaniach prasy wymienionej w pkt. I.5. 
 
 
III. Nagrody 
 
 

1. Dla laureatów Konkursu w kategorii „Najpopularniejszy Dzielnicowy Miejski” oraz 
„Najpopularniejszy Dzielnicowy Pozamiejski” a takŜe sześciu osób głosujących 
przewidziane są nagrody, które zostaną ufundowane ze środków finansowych 
Starostwa Powiatowego w Łukowie oraz Urzędu Miasta w Łukowie. 

2. Nagrody rzeczowe dla sześciu osób głosujących zostaną wylosowane przez 
Najpopularniejszych Dzielnicowych, w trakcie uroczystego ogłoszenia wyników 
Konkursu. 

3. Organizator zawiadomi zwycięzców o wynikach głosowania, określi termin 
i miejsce odbioru nagrody. 

 
 
IV. Postanowienia końcowe 
 
 

1. Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia Konkursu. Opublikowany zostanie 
w prasie oraz na stronach internetowych lokalnego samorządu oraz Organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie – wszelkie 
zmiany zostaną niezwłocznie opublikowane. 

3. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Komisja 
uwzględniając obowiązujące przepisy prawa. 

 
 

Osoba do kontaktu: 

podkom. Janusz Niedziółka 

tel. 025 797 62 65 


