Hliník nad Hronom
17. január 2020
Podujatie s názvom „HASIČI HASIČOM“ je podujatie,
prostredníctvom ktorého hasiči spomínajú na činy
z uplynulého roka, aby tak svojou vážnosťou
a výnimočnosťou neupadli do zabudnutia.
Celá hasičská spoločnosť si váži všetky odvážne,
jedinečné činy plné odhodlania či už profesionálnych,
alebo dobrovoľných hasičov.
Preto by nás potešilo, keby o výnimočných činoch
hasičov z banskobystrického kraja vedela aj širšia
verejnosť, a teda aj vy.
Ocenenia sa udeľujú v nasledovných kategóriách:
Zásahová činnosť – hasičský čin jednotlivca
Zásahová činnosť – hasičský čin kolektívu
Preventívno – výchovné pôsobenie – jednotlivci
Preventívno – výchovné pôsobenie – kolektív
Významné športové výkony
Významný prínos v oblasti ochrany pred požiarmi
Osobitné ocenenie

Vážení zástupcovia miest a obcí, milí podnikatelia,
dovoľujeme si vás touto cestou osloviť a požiadať o spoluprácu pri organizovaní
podujatia „HASIČI HASIČOM“, ktoré sa už po siedmykrát koná na území
banskobystrického kraja.
Podujatie sa uskutoční 17. januára 2020 v kultúrnom dome
v Hliníku nad Hronom, kde sa v tento deň stretnú profesionálni a dobrovoľní
hasiči, aby udelili ocenenia najlepším spomedzi nich.
Organizovať podobné podujatie je často neľahká úloha, ktorú náš
organizačný štáb už dlhodobo spĺňa. Bez pomoci širšieho okolia to však ide len
ťažko. Preto oslovujeme práve vás, ktorí máte možnosti, ako nám pomôcť. Je
samozrejmé, že podobné podujatie nie je len časovo náročné na prípravu, ale
ako to v dnešnej dobe býva, je náročné financovať ho takým spôsobom, aby
malo úroveň potrebnú k oslave hasičských činov. Preto vás chceme poprosiť
o pomoc, či už prostredníctvom materiálneho zabezpečenia, alebo formou
finančného príspevku na podporu organizovania tohto podujatia. Akúkoľvek
formu pomoci si vysoko ceníme.
Je pre nás dôležité, aby podujatie spĺňalo určitý štandard, keďže v ňom
oceňujeme ľudí, ktorí za svoje výnimočné činy v oblasti hasičstva, nie sú často
žiadnym iným spôsobom ocenení.
Ak sme vás oslovili a máte záujem podporiť hasičov, môžete kontaktovať
našich organizátorov, alebo zašlite ľubovoľnú čiastku na uvedený účet Územnej
organizácie DPO SR v Žiari nad Hronom, ktorá je v tomto roku
spoluorganizátorovom podujatia. Nezabudnite uviesť variabilný symbol
(dôležité pre odlíšenie finančných prostriedkov určených pre sponzorstvo)
Účet: SK 88 0200 0000 0000 0383 4422
IČO: 00 415 766
Variabilný symbol: 6628010
Správa pre prijímateľa: Hasiči Hasičom
Organizátori:
Spoluorganizátori:
Krajské riaditeľstvo
Obec Hliník nad Hronom
Hasičského a záchranného zboru
a DHZ Hliník nad Hronom
v Banskej Bystrici
Trieda SNP 75
Okresné riaditeľstvo HaZZ
974 01 Banská Bystrica
v Žiari nad Hronom
Tel: 0961606511
E-mail: sekretariat.bc@minv.sk
ÚzO DPO SR v Žiari nad Hronom
Krajský organizácia
Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
v Banskej Bystrici
Vladimír Slezák prom. právnik v. r.
predseda ÚzO DPO SR

Mária Putišová v. r.
tajomníčka ÚzO DPO SR

