REGULAMIN III POWIATOWEGO KONKURSU
WIEDZY O BHP I PRAWIE PRACY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO

§
1. Organizatorem Konkursu jest:
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. gen. L. Czyżewskiego w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 96
97-400 Bełchatów
Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi
al. T. Kościuszki 123
90-441 Łódź
2. Cele konkursu:



rozbudzenie zainteresowania uczniów tematyką bezpieczeństwa, obowiązującymi
przepisami, stworzenie możliwości poszerzania wiedzy z dziedziny bezpieczeństwa i
higieny pracy, prawa pracy, przepisów i zasad udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej oraz obowiązujących przepisów przeciwpożarowych;



doskonalenie wiadomości i umiejętności uczniów;



umożliwienie młodzieży sprawdzenia wiadomości zdobytych w szkole i poza nią;



wyłonienie osób uzdolnionych;



konfrontacja poziomu wiedzy pomiędzy poszczególnymi uczestnikami;



ukazanie znaczenia obowiązujących przepisów prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny
pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz zasad udzielania pierwszej pomocy
w życiu codziennym.
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3. Warunki uczestnictwa w konkursie:



uczestnikami

mogą

być

uczniowie

szkół

ponadpodstawowych

powiatu

bełchatowskiego;


uczniowie zgłoszeni do konkursu są typowani przez nauczyciela na podstawie

eliminacji szkolnych organizowanych we własnym zakresie lub indywidualnego rozeznania;


ilość reprezentantów poszczególnych szkół jest ograniczona do 5 osób;



warunkiem wzięcia udziału uczniów danej szkoły w konkursie jest wypełnienie karty

zgłoszenia (załącznik nr 1 oraz oświadczenia) i przesłanie jej na adres organizatora
do dnia 10 lutego 2020r.;


finał konkursu odbędzie się w ZSP nr 1 im. gen. L. Czyżewskiego

w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 96 – 21 lutego 2020r., godz. 10.00


uczestnik konkursu powinien posiadać przy sobie aktualną legitymację szkolną.
4. Tematyka i zakres konkursu



prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy;



organy nadzoru nad warunkami pracy;



ergonomia w kształtowaniu warunków pracy;



higieniczne warunki pomieszczeń pracy;



wypadkoznawstwo;



środki ochrony indywidualnej;



czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe w miejscu pracy;



ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy;



zagrożenia od urządzeń elektrycznych;



zasady postępowania w razie pożaru i wybuchu;



zasady udzielania pierwszej pomocy.

Informacje dotyczące tematyki i zakresu konkursu można znaleźć między innymi na stronie
internetowej Państwowej Inspekcji Pracy.
5. Komisja konkursowa
Komisję stanowić będą:
1. Małgorzata Warzyńska
2. Radosław Herudziński
oraz nauczyciele/opiekunowie uczniów z co najmniej trzech szkół ponadpodstawowych
biorących udział w konkursie.
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Komisja będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem konkursu oraz dokona oceny prac
pisemnych. Do jej zadań będzie należało rozstrzyganie zaistniałych kwestii spornych.
6. Założenia organizacyjne konkursu:
konkurs składa się z jednego etapu trwającego 45 minut;
zadania konkursowe zostaną przygotowane przez organizatora konkursu;
konkurs przebiegać będzie w formie testu składającego się z zadań zamkniętych;
w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów, zwycięzca zostanie wyłoniony
podczas dogrywki;
w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań uczestnik może
zostać zdyskwalifikowany;
zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie należy dokonać na załączonej karcie
uczestnictwa na adres:
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 , im. gen. L. Czyżewskiego
w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 96, 97-400 Bełchatów
z dopiskiem - Konkursu Wiedzy o BHP i Prawie Pracy
„Bądź Najlepszy – Zostań Mistrzem!”
wyniki konkursu zostaną ogłoszone bezpośrednio po jego zakończeniu;
koszty eliminacji pokrywają ich organizatorzy;
koszty podróży pokrywają jednostki delegujące.

7. Nagrody:
Uczestnik, który uzyska największą liczbę punktów zajmie I miejsce i otrzyma nagrodę
ufundowaną przez PIP - Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi oraz Starostę Powiatu
Bełchatowskiego.
Nagrody za zajęcie II i III miejsca zostaną ufundowane przez organizatora konkursu oraz
Społeczną Akademię Nauk w Bełchatowie.
Wszystkim

uczestnikom

konkursu

jak

i

opiekunom

zostaną

wręczone

dyplomy

potwierdzające ich udział w konkursie.

8. Terminarz Konkursu
Konkurs odbędzie się dnia 21 lutego 2020r. o godz. 10.00 (zgłoszenie szkoły do udziału
w konkursie należy dokonać do dnia 10 lutego 2020r.).
3

(Załącznik nr 1)
Pieczęć szkoły
ZGŁOSZENIE SZKOŁY
DO UDZIAŁU

W KONKURSIE WIEDZY O BHP I PRAWIE PRACY
„BĄDŹ NAJLEPSZY – ZOSTAŃ MISTRZEM!”

NAZWA SZKOŁY:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ADRES SZKOŁY:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
NUMER KONTAKTOWY (DO SZKOŁY LUB NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Lp.

NAZWISKO I IMIĘ UCZESTNIKA

KLASA

IMIĘ I NAZWISKO
OPIEKUNA

1
2
3
4
5

Oświadczenie
o wyrażeniu zgody na udział
w III Powiatowym Konkursie Wiedzy o BHP i Prawie Pracy
„BĄDŹ NAJLEPSZY – ZOSTAŃ MISTRZEM!”
i przetwarzaniu danych osobowych oraz potwierdzeniu zapoznania się z regulaminem

W związku z przystąpieniem do ww. Konkursu, ja, niżej podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych oraz umieszczenie ich na stronie internetowej
ZSP
nr 1 i. gen. L. Czyżewskiego w Bełchatowie i w mediach społecznościowych (szkolny Facebook)
wraz z podaniem imienia, nazwiska i nazwy szkoły, do której uczęszcza uczestnik/uczestniczka ww.
konkursu
…………………………………………………………………………………………………………
Imię, nazwisko uczestnika konkursu
ucznia klasy ………………….Szkoły ……………………………….w……………………………..
na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z dnia
24.05.2018r., poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679
z 27 kwietnia 2016r. 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
Oświadczam ponadto, że przyjmuję do wiadomości, że:
1. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu;
2. dane osobowe mogą zostać udostępnione w celach związanych z konkursem, a w szczególności na
liście uczestników konkursu;
3. podanie danych jest dobrowolne;
4. mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania;
5. potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem ww. konkursu.
Wyrażam zgodę na publikację wizerunku uczestnika na stronie internetowej ZSP nr 1
im. gen. L. Czyżewskiego w Bełchatowie oraz w mediach społecznościowych (szkolny Facebook)
w celu promocji konkursu.

Tak

…………………………….
miejscowość, data

Nie

………...…………………………...
czytelny podpis składającego oświadczenie *

* oświadczenie podpisuje czytelnie pełnoletni uczestnik konkursu lub rodzic (prawny opiekun) nieletniego
uczestnika

