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CONRAD DIETRICH MAGIRUS AWARD
PRIJAVI SE IN OSVOJI
Nagrada Conrad Dietrich Magirus Award se je v svetu
uveljavila kot „Oscar gasilske branže“. Posvečena je
gasilskemu pionirju, ki je še danes vzor gasilcem po celem
svetu: Conrad Dietrich Magirus. S tekmovanjem želimo
počastiti delo gasilcev in nagraditi njihovo nesebično
angažiranost in služenje širši javnosti. Prestižna nagrada za
leto 2018 bo podeljena v treh kategorijah:
Mednarodna gasilska enota leta
Nacionalna gasilska enota leta *
Posebna nagrada za socilano angažiranost

GASILSKA ENOTA LETA
Gasilstvo je poslanstvo, ki ga med drugim sestavljata strast do dela
in timski duh. To dokazujete ti in tvoji gasilski kolegi iz dneva v dan.
Za izbor „Gasilska enota leta“ iščemo najbolj zanimive intervencije na
naslednjih področjih:
Gašenje požarov
Reševanje oseb
Tehnična pomoč
Bodi del dogodka in osvoji potovanje v New York
Najboljše ekipe se bodo udeležile nepozabnega dogodka, podeljevanja
nagrad, v Ulmu. Zmagovalni ekipi kategorij mednarodna gasilska
enota leta in nacionalna gasilska enota leta pa bosta prejeli večdnevno
potovanje za osem oseb v New York in obisk legendarne gasilske enote
FDNY.
*

za gasilske enote iz Nemčije

POSEBNA NAGRADA ZA
SOCIALNO ANGAŽIRANOST
Gasilstvo je pomemben steber družbe. Je več kot samo boj proti
požaru in reševanje. Gasilci so v številnih mestih, skupnostih vključeni
tudi v druge dejavnosti. Podpirajo javne prireditve in si prizadevajo za
ljudi v stiski. S to posebno nagrado počastimo aktivnosti in projekte
socialnega vključevanja gasilskih enot.
Svečana slovestnost
In ekskluzivna nagrada
Najboljše ekipe bodo del prireditve in podelitve
nagrad v Ulmu. Zmagovalna ekipa pa bo deležna še
indivdulanega gasilskega usposabljanja akademije
Magirus Fire Fighter Academy.

PRIJAVI SE IN SODELUJ
S prijavnim obrazcem pošljite kratek povzetek intervencije, ki ga
dopolnite s slikovnim in video materialom. Pomembno: prijavite se
lahko z intervencijami, ki so se zgodile od 10. oktobra 2016 naprej.
Prijavijo se lahko:
Prostovoljni gasilci
Poklicne gasilske enote
Industrijske gasilske enote
Obrazec za prijavo in vse dodatne informacije najdete na internetni
strani: www.magirusgroup.com/award
Prijave bo ocenila strokovna žirija in pripravila predizbor za javno
spletno glasovanje „Online-Voting“. O zmagovalcu in prejemniku
nagrade ter prestižnega kipca, bodo odločali skupni glasovi strokovne
žirije in glasovi, ki bodo prispeli s spletnim glasovanjem.

TERMINI
Rok za prijavo:
7. September – 11. November 2018
Online-Voting:
19. December 2018 – 27. Januar 2019
Podeljevanje nagrad:
1. Marec 2019

SPONZORJI
CONRAD DIETRICH MAGIRUS AWARD 2018
Tudi letos podpirajo nagrado Conrad Dietrich Magirus Award priznana
podjetja:

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

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

