Opole, wrzesień 2019 rok

REGULAMIN
XXV edycja Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie
Konkurs plastyczny pod hasłem:
„Zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach wiejskich oczami dziecka”

Wojewódzka Komisja ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie

§ 1. CEL KONKURSU
Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie nazywany dalej Konkursem
organizowany jest w dwóch różnych kategoriach uczniów:
− klasy od I do VI szkoły podstawowej (konkurs plastyczny)
− klasy VII i VIII szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowe (konkurs wiedzy)
Konkurs ma na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej znajomość przepisów i zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie realizacji zadań profilaktyki wypadkowej.

§ 2. ORGANIZATORZY KONKURSU
1. Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu
w ramach działającej Wojewódzkiej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie przy
współpracy:
− Kuratorium Oświaty w Opolu,
− Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Opolu,
− Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie,
− Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu,
− Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego dla Województwa Opolskiego,
− Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu,
− Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział w Opolu,
− Opolskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych,
− Izby Rzemieślniczej w Opolu,
− Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej, Oddział Opole,
− Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej,
− Komendy Wojewódzkiej Policji.
2. Konkurs na poszczególnych etapach organizują komisje powołane przez:
a. Państwową Inspekcję Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu - komisja wojewódzka,
b. Kuratorium Oświaty w Opolu,
c. Dyrekcje szkół – komisje szkolne.
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§ 3. UCZESTNICY
1. W konkursie biorą udział:
a) Konkurs plastyczny o tematyce BHP w rolnictwie – uczestnikami konkursu mogą być uczniowie
szkół podstawowych w następujących kategoriach wiekowych:
- I grupa – klasy I – III szkoły podstawowej
- II grupa – klasy IV – VI szkoły podstawowej
b) Konkurs wiedzy o BHP w rolnictwie – uczestnikami konkursu mogą być:
- uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych,
- uczniowie szkół ponadpodstawowych.
2. Uczestników konkursu obowiązuje następujący zakres programowy:
− wiedza dotycząca zasad i przepisów bhp w zakresie wynikającym ze szkolnego programu
nauczania bhp w przedmiotach zawodowych,
− bezpieczeństwo pracy w rolnictwie (różne dostępne opracowania),
− wiedza z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i ruchu drogowego,
− zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym, wydawnictwa KRUS (świadczenia
rentowe i emerytalne, zasiłki chorobowe).
Ponadto wiadomości z powyższego zakresu można uzupełnić korzystając ze strony
www.opole.pip.gov.pl oraz www.krus.gov.pl
3. Konkurs ma charakter indywidualny. Uczestnicy konkursu są reprezentantami szkół (zespołów)
w etapie wojewódzkim.

§ 4. TERMINY
1. Ustala się następujące terminy poszczególnych eliminacji i finału:
− dla szkół podstawowych klas I-VI, przesyłanie prac plastycznych do 15 listopada 2019 r.,
− dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych - eliminacje powiatowe 13 listopada (środa)
2019 r. o godz. 10.00 w szkołach wytypowanych przez Kuratorium Oświaty w Opolu.
− dla
szkół
ponadpodstawowych
–
zgłaszanie
wyłonionych
kandydatów:
do 15 listopada 2019 r.,
− finał wojewódzki: 13 grudnia 2019 r. (piątek) o godz. 1000 w Centrum Nauk Przyrodniczych
w Opolu przy ul. Powstańców Śląskich 19
Terminy eliminacji zostaną podane na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu
oraz w stosownych pismach / e-mailach kierowanych do szkół ponadpodstawowych oraz po przez
instytucje nadzorujące szkoły podstawowe (UG i UMG).

§ 5. ORGANIZACJA KONKURSU
1.

Uczniowie klas od I do VI szkół podstawowych:
a. przeprowadzony zostanie konkurs plastyczny pod hasłem: „Zagrożenia wypadkowe
w gospodarstwach wiejskich oczami dziecka”,
b. szkoły, z których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie, kontaktują się z Okręgowym
Inspektoratem Pracy w Opolu, gdzie dostępne są wszystkie informacje na temat organizacji
konkursu ( tel: 77 47 00 916, -910 lub 531 673 071),
c. rysunki muszą być trwale opisane (nazwisko i imię ucznia oraz prowadzącego nauczyciela, klasa,
adres szkoły, telefon) wraz z załącznikiem nr 2 do regulaminu konkursów – UWAGA: prace
niepodpisane nie będą brały udziału w konkursie,
d. do konkursu uczestnik może zgłosić jedną pracę plastyczną,
e. komisja wojewódzka wyłoni po 5 najlepszych i najciekawszych prac z obu kategorii wiekowych.
f. Organizator nie zwraca dostarczonych prac. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne
z nieodpłatnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych na organizatora konkursu do
wykorzystania nadesłanych prac na wszystkich polach eksploatacyjnych, tj.:
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- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu
wytwarzanie
określoną
techniką
egzemplarzy utworu, w tym technika drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką
cyfrową;
- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie,
wystawienie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
g. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych prac również w materiałach
promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach prasowych oraz w Internecie.
Prawo to organizator zastrzega sobie na wszystkie przyszłe lata, tak aby bez dodatkowych
zezwoleń mógł prezentować wybrane prace lub ich części w przyszłych publikacjach
drukowanych lub elektronicznych. W związki z publikacją drukowaną lub elektroniczną nie jest
przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie.
h. przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu.
2. Uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych:
a. przeprowadzone zostaną eliminacje powiatowe,
b. szkoły
podstawowe
typują
bądź
wyłaniają
drogą
własnych
eliminacji
2 reprezentantów szkoły i zgłaszają ich do 31 października 2019 r., do szkoły wyznaczonej
w starostwie jako organizatora eliminacji powiatowych,
c. w eliminacjach powiatowych (testy pisemne) w każdym starostwie zostaną wyłonieni
dwaj najlepsi uczniowie do finału wojewódzkiego,
d. w przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych w teście pisemnym przez więcej niż
dwóch uczniów, o kolejności zajętego miejsca decyduje czas (godzina) oddania testu członkom
Wojewódzkiej Komisji ds. BHP w Rolnictwie,
e. dla laureatów eliminacji powiatowych przeprowadzony zostanie konkurs wiedzy (półfinał),
w którym uczniowie odpowiadać będą na pytania testowe (część pisemna) celem wyłonienia
5 najlepszych uczniów z klas VII i VIII szkół podstawowych, którzy awansują do ścisłego „finału”
przeprowadzonego w formie egzaminu ustnego,
f. w przypadku uzyskania przez większą liczbę uczniów tej samej ilości punktów w teście
pisemnym, Komisja może podjąć decyzję o zwiększeniu liczby uczestników w finale ustnym lub
przeprowadzić dla tych uczniów dodatkowy test pisemny, celem wyłonienia finałowej piątki,
g. wyniki testów pisemnych nie są uwzględniane w punktacji końcowej, a o kolejności uczniów
decydują wyłącznie punkty uzyskane w części ustnej,
h. pytania pisemne i ustne opracowywane są przez członków Komisji i objęte są tajemnicą
służbową,
i. uczniowie biorący udział w konkursie muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego, lub wyrażoną
osobistą zgodę w przypadku ucznia pełnoletniego, na przetwarzanie i publikację danych
osobowych uczestnika konkursu (Załącznik Nr 2 do regulaminu).
3. Uczniowie szkół ponadpodstawowych:
a. komisje szkolne po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych wyłaniają 1 reprezentanta szkoły do
finału wojewódzkiego (w zespole szkół dopuszcza się 1 reprezentanta każdego kierunku).
W terminie do 15 listopada 2019 r. przesyłają pisemne zgłoszenie bezpośrednio na adres :
Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu ul. Oleska 121 budynek C, 45-231 Opole lub e-mailowo na
adres: kancelaria@opole.pip.gov.pl
b. dla młodzieży tych szkół przeprowadzony zostanie konkurs wiedzy (półfinał), w którym uczniowie
odpowiadać będą na pytania testowe (część pisemna) celem wyłonienia 5 najlepszych uczniów,
ze szkół ponadpodstawowych, do ścisłego „finału” przeprowadzonego w formie egzaminu
ustnego,
c. w przypadku uzyskania przez większą liczbę uczniów tej samej ilości punktów w teście
pisemnym, Komisja może podjąć decyzję o zwiększeniu liczby uczestników w finale ustnym lub
przeprowadzić dla tych uczniów dodatkowy test pisemny, celem wyłonienia finałowej piątki.
d. wyniki testów pisemnych nie są uwzględniane w punktacji końcowej, a o kolejności uczniów
decydują wyłącznie punkty uzyskane w części ustnej,
e. pytania pisemne i ustne opracowywane są przez członków Komisji i objęte są tajemnicą
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służbową.
f. uczniowie biorący udział w konkursie muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego, lub wyrażoną
osobistą
zgodę
w
przypadku
ucznia
pełnoletniego,
na
przetwarzanie
i publikację danych osobowych uczestnika konkursu. (Załącznik Nr 2 do regulaminu.)
4. Zasady przeprowadzenia ścisłego finału konkursu zawiera załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 6. NAGRODY
1. Uczestnicy ścisłego finału otrzymują nagrody i wyróżnienia.
Fundatorami nagród są organizatorzy konkursu oraz zainteresowane problematyką konkursu
instytucje.
2. Komisja konkursowa może wg własnego uznania i możliwości, ustalić nagrody i dyplomy jak również
wyróżniać osoby opiekujące się poszczególnymi uczestnikami konkursu za dobre przygotowanie w
zakresie wiedzy i znajomości zasad bhp.

§ 7. USTALENIA KOŃCOWE
1. Przewodniczący komisji przed rozpoczęciem eliminacji zapoznaje uczestników z regulaminem
konkursu.
2. Przewodniczący komisji danego etapu ogłasza na piśmie wyniki poszczególnych części (pisemnej
i ustnej), które stają się prawomocne po upływie 15 minut od ogłoszenia.
3. Przed upływem czasu określonego w pkt 2 opiekun ucznia może wnieść do komisji pisemne uwagi
dotyczące niezgodności przebiegu konkursu z regulaminem.
4. Komisja niezwłocznie rozpatruje zgłoszone uwagi, a następnie ogłasza decyzje w tej sprawie, która
nie podlega dalszym odwołaniom.
5. Ostateczne decyzje w przypadku niejasności niniejszego regulaminu podejmuje Przewodniczący
Komisji Konkursowej.
6. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie jest podpisanie przez rodziców/opiekunów
prawnych
dziecka,
ucznia
pełnoletniego
zgody
na
przetwarzanie
i publikację danych osobowych uczestnika konkursu oraz wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 2
do regulaminu konkursów)

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Okręgowy Inspektor Pracy
Arkadiusz Kapuścik
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu

Zasady przeprowadzenia ścisłego finału
Konkursu Wiedzy o BHP w Rolnictwie dla uczniów
klas VII i VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Edycja 2019

Zasady ogólne
1. Do konkursu przystępuje dziesięciu uczestników, to jest wyłonionych finalistów ze szkół
podstawowych klas VII-VIII oraz szkół ponadgimnazjalnych.
2. W puli jest ogółem 100 pytań przygotowanych dla uczestników konkursu z zakresu: bhp
w rolnictwie i ochrony p-pożarowej, przepisów KRUS oraz przepisów ruchu drogowego.
3. Czas na udzielenie odpowiedzi wynosi 20 sekund. Rozpoczęcie poprawnej odpowiedzi
w trakcie sygnału oznaczającego upłynięcie 20 sekund zalicza odpowiedź.
4. O wyborze kolejności udzielania odpowiedzi decyduje losowanie przeprowadzone wśród
uczestników.
5. Po każdym zadanym pytaniu i udzielonej odpowiedzi przez uczestnika, prowadzący konkurs
podaje poprawną odpowiedź.
6. W przypadku wątpliwości, decyzję co do prawidłowości odpowiedzi podejmuje jury
konkursowe (Loża Ekspertów).
7. Przy każdym nazwisku uczestnika konkursu zapisanym na ekranie świecą się trzy lampki
oznaczające tzw. szanse. Zła odpowiedź, lub brak odpowiedzi po upływie ustalonego czasu –
to utrata szansy, czyli wygaszenie lampki. W całej grze, obowiązuje zasada, że utrata trzech
szans oznacza odpadnięcie z gry. Suma uzyskanych punktów zapisywana jest na ekranie przy
nazwisku gracza.
8. W konkursie obowiązuje zasada, że za poprawną odpowiedź na każde z zadanych pytań,
uczestnik otrzymuje 1 punkt. Za błędną odpowiedź lub brak odpowiedzi uczestnik nie
otrzymuje punktów.
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Etapy gry.
I etap – rozpoczęcie gry.
Gracze mają po trzy szanse. Każdemu graczowi prowadzący zadaje trzy pytania. Za jedną złą
odpowiedź lub jej brak – zawodnik traci jedną szansę. Trzy błędy eliminują uczestnika z gry.
Gracze, którzy odpowiedzieli na co najmniej jedno pytanie, przechodzą do drugiego etapu.

II etap.
W tym etapie każdy z grających ma tyle szans, ile wyniósł z I etapu. Gracze, po udzieleniu
poprawnej odpowiedzi, wskazują zawodnika do następnego pytania, bądź typują siebie.
Prowadzący rozpoczyna zadawanie pytań od pierwszego w kolejności zawodnika. Jeśli nie
udzielił on dobrej odpowiedzi, traci jedną szansę, a prowadzący zadaje kolejno następne
pytania kolejnym graczom tak długo, aż padnie poprawna odpowiedź.
Jeżeli wskazany gracz nie odpowie poprawnie - traci jedną szansę, a wskazuje nadal gracz,
który ostatni udzielił prawidłowej odpowiedzi. II etap trwa do chwili, kiedy pozostaje trzech
graczy.
III etap – finał.
Gracze mają tyle punktów ile wynieśli z dwóch poprzednich etapów. Każdemu graczowi
prowadzący zadaje pięć pytań.
Zakończenie konkursu i lista zwycięzców.
1. Konkurs kończy się po wyczerpaniu puli 100 pytań.
2. Wygrywa ten gracz, który otrzymał największą liczbę punktów po części finałowej.
3. Pozostali gracze zajmują kolejne miejsca według sumy otrzymanych punktów.
4. W przypadku jednakowej ilości punktów, prowadzący przeprowadza dogrywkę wśród
zawodników z jednakowym wynikiem. W dogrywce prowadzący zadaje kolejno po jednym
pytaniu dla każdego z uczestników. Ten z zawodników, którzy udzieli błędnej odpowiedzi na
zadane pytanie odpada z dalszej rywalizacji.
5. Nagrody główne otrzymują gracze, którzy zajęli miejsca od I do III, a pozostali gracze
otrzymują wyróżnienia.
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Załącznik nr 2 do regulaminu konkursów.
Zgoda opiekuna prawnego na przetwarzanie i publikację danych osobowych uczestnika
konkursu (uczeń niepełnoletni) oraz wykorzystanie wizerunku
Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska mojego dziecka
…………………………………………………………………….. oraz publikację wizerunku.
W związku z udziałem w Konkursie Wiedzy o BHP w Rolnictwie we wszystkich ogłoszeniach
i informacjach o nim i jego wynikach.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych podanych
w zgłoszeniu, w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie oświadczam, że
jestem świadomy dobrowolności podania danych raz, że zostałem zapoznany z klauzulą
informacyjną, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679z 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).

………………………………….
(podpis opiekuna prawnego)

Zgoda ucznia pełnoletniego na przetwarzanie i publikację danych osobowych uczestnika
konkursu oraz wykorzystanie wizerunku

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości mojego imienia i nazwiska
publikację wizerunku.

oraz

W związku z udziałem w Konkursie Wiedzy o BHP w Rolnictwie we wszystkich ogłoszeniach
i informacjach o nim i jego wynikach.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych podanych
w zgłoszeniu, w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie oświadczam, że
jestem świadomy dobrowolności podania danych raz, że zostałem zapoznany z klauzulą
informacyjną, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679z 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).

…………………………………………..
(imię i nazwisko)

………………………………….
(podpis)
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Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych i ich przetwarzania
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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), informuję że:
1.

Administratorem danych osobowych Pani/Pana, Pani/Pana dziecka lub Pani/Pana podopiecznego
jest Okręgowy Inspektor Pracy w Opolu z siedzibą przy ul. Oleskiej 121C, 45-231 Opole.
Administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania
danych osobowych, z którym można skontaktować się
za pośrednictwem adresu e-mail:
iod@opole.pip.gov.pl
Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania
Państwa danych osobowych przez Główny Inspektorat Pracy. Do kompetencji Inspektora Ochrony
Danych nie należy przyjmowanie różnego rodzaju zgłoszeń, udzielanie konsultacji czy
rozpatrywanie skarg, które powinny być kierowane do PIP poprzez e-formularz, mailowo lub innej
przyjętej formie.

2.

3.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane:

4.

a. w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w szczególności w celu realizacji zadań ustawowych
Państwowej Inspekcji Pracy wskazanych w art. 10 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o Państwowej Inspekcji Pracy;
b. na podstawie zawartych umów, zgodnie z art 6 ust. 1 lit. b) RODO;
c. na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art 6 ust. 1 lit. a) RODO;
4. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
a.

inne jednostki organizacyjne PIP,

b.

podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,

c.

podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji.

5. Okres przechowywania danych reguluje Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Państwowej Inspekcji
Pracy stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 76/18 Głównego Inspektora Pracy z dnia 15
października 2018 r.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do złożenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych.
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.

………………………………….
Data, miejsce i czytelny podpis
osoby/rodzica/ów/opiekuna/ów prawnego/ych

