
Concorra agora e ganhe uma viagem ao New York City Fire Department



CONRAD DIETRICH MAGIRUS AWARD
CONCORRA AGORA E GANHE!

O Conrad Dietrich Magirus Award consagrou-se 
mundialmente como o „Óscar da indústria dos bombeiros“. 
Este é dedicado a um pioneiro no combate a incêndios que, 
até aos dias de hoje, continua a ser um modelo para os 
bombeiros por todo o mundo: Conrad Dietrich Magirus. 
Através do concurso, valorizamos essencialmente o 
trabalho prestado pelos bombeiros e recompensamos o 
seu forte empenho e serviço ao público em geral. Em 2018, 
este Award de renome é atribuído a três categorias:

 Equipe Internacional Bombeiros do Ano
 Equipe Nacional Bombeiros do Ano *
 Prémio Especial para a Ação Social

CORPORAÇÃO DE BOMBEIROS DO ANO

Ser bombeiro é uma vocação e signifi ca paixão e espírito de equipe. 
Você e os seus colegas bombeiros são a prova disso todos os dias. Para 
a seleção da „Equipe Bombeiros do Ano“ estamos, a partir de agora, 
à procura das suas operações de salvamento mais emocionantes nas 
seguintes áreas: 

 Combate clássico de incêndios
 Salvamento de pessoas
 Prestação de ajuda técnica

Participar e ganhar uma viagem a Nova York
As melhores equipes irão participar num evento inesquecível, a 
cerimônia de entrega de prêmios em Ulm / Alemanha. As duas equipes 
vencedoras nas categorias de Equipe Internacional ou Nacional da 
Corporação de Bombeiros do Ano, ganham uma viagem de vários 
dias para oito bombeiros a Nova York, para uma visita à lendária 
corporação de bombeiros FDNY.

*  para bombeiros da Alemanha



PRÊMIO ESPECIAL PARA A 
AÇÃO SOCIAL

Os bombeiros são um apoio importante para a sociedade. Eles fazem mais 
do que apenas combater incêndios e efetuar operações de salvamento. 
Em várias cidades e comunidades, eles estão particularmente envolvidos 
a apoiar eventos públicos e a prestar auxílio a pessoas necessitadas. 
Através deste prêmio especial, pretendemos honrar as ações e os 
projetos de ação social das corporações de bombeiros.

Cerimônia solene e prêmio exclusivo 
As melhores equipes terão a oportunidade de 
presenciar a entrega de prêmios ao vivo em Ulm 
/ Alemanha. A equipe vencedora receberá uma 
formação personalizada para bombeiros com a 
Magirus Fire Fighter Academy.

CONCORRER AGORA E PARTICIPAR

Juntamente com o formulário de candidatura envie um curto relatório 
descrevendo a operação, bem como material de apoio adicional em 
fotos e vídeo. Importante: as operações enviadas devem ter ocorrido 
após o 10 de outubro de 2016.
Mundialmente elegíveis são: 

 Bombeiros voluntários 
	 Bombeiros	profissionais
 Bombeiros de empresas

Encontre o formulário de candidatura e demais informações em: 
www.magirusgroup.com/award

Um prestigiado júri especializado irá avaliar cada operação e fará uma 
pré-seleção para a votação pública online. Uma combinação entre os 
resultados da avaliação do júri e da votação online irá decidir quem 
poderá levar o título e a cobiçada estatueta para casa.



DATAS

Período de candidatura:
7 de setembro de 2018 – 11 de novembro de 2018 

Votação online: 
19 de dezembro de 2018 – 27 de janeiro de 2019 

Entrega de prêmios:
1 de março de 2019 

PATROCINADORES DO 
CONRAD DIETRICH MAGIRUS AWARD 2018 

Este ano, o Conrad Dietrich Magirus Award será igualmente apoiado 
por empresas de renome: 
 

CONTATO 

Magirus GmbH
c/o Agentur Wächter & Wächter
Telefone: +49 89 74724296
E-Mail: magirusaward@magirusgroup.com

AVISO LEGAL
Magirus GmbH
Graf-Arco-Straße 30
D-89079 Ulm
Telefone: +49 731 408-0
www.magirusgroup.com


