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REGULAMIN
XX EDYCJI REGIONALNEGO KONKURSU
WIEDZY O ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
DLA UCZNIÓW Z ZAKŁADÓW RZEMIEŚLNICZYCH
„BEZPIECZNIE OD STARTU”
08.04.2020 rok
1. Cel Konkursu
Popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy
oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle.
2. Uczestnicy Konkursu
Konkurs adresowany jest do uczniów rzemiosła, czyli młodocianych pracowników
zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych oraz
uczniów odbywających praktykę u rzemieślników. Uczestników zgłasza się w terminie
ustalonym przez Izbę tj. najpóźniej do dnia 2 kwietnia 2020 r. podając w zgłoszeniu
dane, zgodnie z Załącznikiem nr 1 Formularz zgłoszenia uczestnika.
UWAGA:
Dane zawarte w Karcie zgłoszenia do Konkursu, Izby Rzemieślnicze i zrzeszone w nich
Cechy Rzemiosł, wykorzystają wyłącznie do działań, związanych z przeprowadzeniem
Konkursu oraz ogłoszeniem jego wyników. Do danych zawartych w formularzu mają
zastosowanie przepisy dotyczące zabezpieczenia danych osobowych.
3. Organizacja i organizatorzy Konkursu:


Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy,



Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy,



Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

4. Zakres tematyczny Konkursu
Problematyka prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przewidziana
w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie, a także tematyka szkolenia
podstawowego z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii,
psychologii pracy, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.
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5. Zawartość pakietu opracowanych pytań obejmuje:


pytania

z

zakresu:

prawa

pracy,

technicznego

bezpieczeństwa

pracy,

psychologii, socjologii i ergonomii pracy, postępowania powypadkowego, zasad
udzielania pierwszej pomocy, świadczeń powypadkowych oraz ochrony ppoż,


pytania zawodowe z danych branż zawodowych.

6. Zasady rozwiązywania testu:


Uczestnicy Konkursu rozwiązują pisemny test, na który składa się zestaw
40 pytań (w tym 20 pytań z prawa pracy i 20 pytań z technicznego
bezpieczeństwa pracy i pozostałych w/w dziedzin).



Test zawiera 40 pytań z trzema odpowiedziami, z których tylko jedna jest
prawdziwa.



Prawidłową odpowiedź zaznaczamy na karcie odpowiedzi X.



W przypadku zaznaczenia błędnej odpowiedzi, należy ją zaznaczyć kółkiem
i ponownie X zaznaczyć poprawną odpowiedź.



Czas rozwiązania testu wynosi 40 minut, na każde pytanie jest minuta, każde
pytanie jest wyświetlane tylko jeden raz.

7. Wyłonienie laureatów:


Do ścisłego finału kwalifikuje się sześciu uczestników z największą ilością
punktów uzyskanych po rozwiązaniu testu.



W

przypadku

nie

przeprowadzona

wyłonienia

zostanie

w

dogrywka

rezultacie
wśród

testu

sześciu

uczestników,

finalistów,

którzy

uzyskali

jednakową ilość punktów. Dogrywka polegać będzie na rozwiązaniu testu
pisemnego, składającego się z 20 pytań zamkniętych.


Do przeprowadzenia rozgrywki finałowej służą pytania ustne, z których Komisja
Konkursowa samodzielnie dokonuje doboru zestawu 3 pytań przypadających na
jednego uczestnika:

- 1 pytanie z prawa pracy,
- 1 pytanie z technicznego bezpieczeństwa pracy i pozostałych w/w dziedzin,
- 1 pytanie zawodowe.


W przypadku nie wyłonienia w rezultacie ustnego sprawdzianu zwycięzcy
rozgrywki finałowej bądź nie ustalenia kolejnych miejsc w ścisłym finale,
przeprowadzona

zostanie

dogrywka

wśród

uczestników,

jednakową ocenę punktową.
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8. Etap Ogólnopolski Konkursu
Reprezentantami regionu kujawsko-pomorskiego w etapie Ogólnopolskim Konkursu
w Warszawie będą wyłączenie te osoby, które zdobędą dwa pierwsze miejsca. Etap
ogólnokrajowy odbędzie się w dniu 20 maja 2020 r. w siedzibie Związku Rzemiosła
Polskiego w Warszawie.
9. Postanowienia końcowe


Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie
zgody uczestnika (w przypadku uczestnika w wieku poniżej 18 roku życia - jego
rodziców lub opiekunów prawnych) na przetwarzanie jego danych osobowych
przez Administratora danych osobowych.
Pod pojęciem Administratora danych osobowych rozumie się Związek Rzemiosła
Polskiego

i

Kujawsko-Pomorską

Izbę

Rzemiosła

i

Przedsiębiorczości

w

Bydgoszczy.
Przetwarzanie

danych

osobowych

odbywać

się

będzie

na

zasadach

przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu

takich

danych

oraz

uchylenia

dyrektywy

95/46/WE

(ogólne

rozporządzenie o ochronie danych – RODO) w celach związanych z realizacją
konkursu oraz promowania działań prewencyjnych. Załącznik nr 3 Klauzula
informacyjna.


Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do
udziału w konkursie. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wyrażenie
zgody na przetwarzanie i publikacje wizerunku (Załącznik nr 1 Formularz
zgłoszenia uczestnika - zgoda na wykorzystanie wizerunku).



Administrator danych osobowych oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie
będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.



Uczestnik konkursu zezwala na bezpłatne wykorzystanie swojego imienia i
nazwiska ze wskazaniem nazwy szkoły, do której uczęszcza w celu publikowania
informacji (także w mediach) o wynikach konkursu.



Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte,
odpowiednie

do

zagrożeń

oraz

kategorii

danych

zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.
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Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa
odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu
wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyka
naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie
wystąpienia i wadze zagrożenia.


Regulamin konkursu, formularz zgłoszenia uczestnika konkursu do etapu
regionalnego

oraz karty zgłoszenia do finału, wzory zgód na przetwarzanie

danych oraz wykorzystanie wizerunku, baza pytań oraz Kodeks pracy i
wydawnictwa PIP dostępne są na stronie internetowej Państwowej Inspekcji
Pracy w zakładce Konkursy

oraz Związku Rzemiosła Polskiego i Kujawsko-

Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.


Laureaci konkursu lub rodzice/opiekunowie prawni uczestników wyróżnionych
nagrodami o wartości powyżej 2 000,00 zł zobowiązani są do uiszczenia, przed
odbiorem nagrody, 10% wartości nagrody brutto tytułem podatku dochodowego
- zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200 z późn. zm.).



Rozstrzygnięcie

Komisji

konkursowej

etapu

regionalnego

konkursu

ostateczne i nie ma możliwości odwołania się od ogłoszonych wyników.
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