Conrad Dietrich Magirus Díj 2016

A 2016. ÉV NEMZETKÖZI
TŰZOLTÓCSAPATA
Jelentkezz most, hogy nyerj egy utazást New York
tűzoltóságához!

VEGYÉL RÉSZT A CSAPATODDAL ÉS NYERJ EGY UTAT
NEW YORK TŰZOLTÓSÁGÁHOZ!
A tűzoltás a szenvedélyed? Minden hívás lehetőség arra, hogy a
legjobbat nyújtsátok a társaitokkal? Akkor jelentkezzetek a Conrad
Dietrich Magirus Díjra! A nyereményetek: egy felejthetetlen utazás
a New York-i tűzoltókhoz (Fire Department, New York City) az
exkluzív Conrad Dietrich Magirus Díjon felül.
A csapatmunka a különbség! A csapatoktól világszerte szeretnénk
hallani a bátor mentésekről, innovatív stratégiákról, úgy, mint az
izgalmas, klasszikus tűzoltásról vagy technikai segítségnyújtásról.
Minden jelentkezést a rangos szakmai zsűri értékel, és választja ki
a döntősöket. A Conrad Dietrich Magirus Díj 2016-ös győztese
a szakértő zsűri és az online szavazás eredménye alapján kerül
kiválasztásra.
Ezt a versenyt az elkötelezett „Úttörő” tűzoltó Conrad Dietrich
Magirus tiszteletére hirdetjük meg, aki még ma is a szakemberek
példaképe szerte a világon. Ahogy kívánta volna, ez a rendezvény kifejezi
a tiszteletet a tűzoltók munkája a közösség iránti elkötelezettsége előtt.
Várjuk jelentkezéseteket a www.magirusgroup.com/award! lapon!

A 2015 NEMZETKÖZI TŰZOLTÓCSAPATA - RIO DE
JANEIROBÓL NEW YORK VÁROSBA!
Az érzelmes díjátadó ünnepség, az utolsó másodpercig páratlan
környezet és a kollégák gratulációja az egész világból - mindez és a
Conrad Dietrich Magirus Díj várja a nyerteseket.
2015-ben, ismét Rio de Janeiro tűzoltósága vihette haza Brazíliába
„Az év nemzetközi tűzoltócsapata” címet. A Magirus trófeát Ulmban,
Németországban a Magirus székhelyén 700 meghívott vendég előtt egy
gála ünnepségen vehették át.

A „Nagy Almában” a brazil„Bombeiros” megtapasztalhatta a New York-i
tűzoltóság mindenapjait. Nem csak a képzési akadémia a „Rock” kapui
nyíltak meg előttük, de számos tűzoltóállomásra is ellátogathattak. A
csapatot meghívták az ultra-modern tűzoltóhajóra a „Marine 1”-re,
meglátogatták a 9/11 Emlékmúzeumot, a FDNY Múzeumot, és New
York más látványosságait, az utazás során abszolút felejthetetlen
pillanatokban volt részük.
Szeretnéd mindezt Te is megtapasztalni a csapatoddal? Minden
jelentkezési információt megtalálsz a www.magirusgroup.com/
award! oldalon.

JELENTKEZZ MOST – EZ A TE ESÉLYED, HOGY NYERJ!
Tűzoltócsapatok a világ minden tájáról (kivéve Németországot)
jelentkezhetnek, önkéntesek és hivatásosok, vállalati/gyárik egyaránt.
A nevezéshez csak le kell adnod egy rövid esetleírást, mely tartalmazza
a legfontosabb információkat az események sorrendjét, az alkalmazott
taktikát, eszközöket fényképekkel illusztrálva. A leírt akció 2015.
október 01. után történt esemény kell legyen.
Minden információ, jelentkezési formátum, a részvétel feltételei és
még több megtalálható a honlapunkon:
www.magirusgroup.com/award!
A díj támogatói:

PROGRAM
Nevezési határidő:
Online szavazás:
Díjátadás:

2016. július 2. – október 2.
2016. október 14 - december 11.
2017. január 27.
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IMPRESSZUM
Magirus GmbH
Graf-Arco-Strasse 30 - 89079 Ulm Germany
Tel: +49 (0) 731 / 40 8 - 0, Fax: - 24 10
www.magirusgroup.com

