
 
 

REGULAMIN 
 

konkursu  w ramach programu prewencyjnego „Kultura bezpieczeństwa”         
pod hasłem „Większa świadomość, większe bezpieczeństwo” 

 
Niniejszy konkurs obejmuje swoim zakresem zasady bhp w budownictwie i jest adresowany 
do uczniów Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie. 
 
I. Organizator i współorganizatorzy konkursu: 

 
1. Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie, Al. Piłsudskiego 13, 20-011 Lublin, 
2. Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie, 
3. współorganizatorami konkursu mogą zostać instytucje i organizacje działające na 

rzecz poprawy bezpieczeństwa, które zgłosiły chęć współpracy przy organizacji 
konkursu.  

 
II. Cele konkursu  
 
Celem konkursu jest kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku 
pracy, podniesienie poziomu wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych, dotyczących 
zapewnienia ochrony prawnej i bezpiecznych warunków pracy wśród uczniów szkoły 
oraz: 

✓ rozwijanie zainteresowania uczniów problematyką bezpieczeństwa w wykonywaniu 
zadań zawodowych, 

✓ kształtowanie postaw odpowiedzialności za zdrowie własne oraz innych pracowników 
pracujących na budowie, 

✓ motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 

✓ podniesienie poziomu znajomości zasad bezpiecznej pracy na budowie. 
 
III. Uczestnicy konkursu 
 

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani uczniowie Zespołu Szkół 
Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie, tj. uczniowie Technikum 
Budowlanego, Technikum Drzewnego oraz Branżowej Szkoły Budownictwa I Stopnia 
nr 1. 

2. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez 
niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane tylko w celu 
przeprowadzenia konkursu, w tym zamieszczenia informacji na stronie o laureatach 
konkursu oraz w związku z wręczeniem nagrody. 

3. Warunkiem udziału w konkursie jest podanie przez Uczestnika konkursu prawdziwych 
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, klasy, adresu poczty e-mail.  

4. Warunkiem otrzymania nagrody jest wypełnienie i przekazanie przez laureata 
konkursu zgody na wykorzystanie wizerunku – stanowiący załącznik nr 1 ww. 
regulaminu. 

5. Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie 
przekazuje zgodę na wykorzystanie wizerunku wszystkich laureatów na adres 
mailowy miroslaw.wyrwisz@lublin.pip.gov.pl lub formie papierowej na adres: 
Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie, Al. Piłsudskiego 
13, 20-011 Lublin. 
 
 
 

mailto:miroslaw.wyrwisz@lublin.pip.gov.pl


IV. Zakres tematyczny konkursu 
 
Konkurs obejmuje zagadnienia z zakresu zasad bezpieczeństwa pracy w budownictwie. 
Pytania konkursowe zostały opracowane przez współorganizatorów konkursu. 
 
V. Zadanie konkursowe 
 

1. Zadaniem konkursowym jest prawidłowe wypełnienie testów z pytaniami kontrolnymi. 
2. Testy powinny być wypełniane  indywidualnie przez uczestnika konkursu. 
3. Wypełnione testy powinny być trwale opisane, z podaniem imienia i nazwiska, klasy 

oraz szkoły.   
 
VI. Organizacja i sposób przeprowadzenia konkursu 
 

1. Uczniowie zostaną powiadomieni o zasadach przeprowadzenia konkursu za 
pośrednictwem szkolnej strony internetowej. 

2. Konkurs zostanie przeprowadzony 6 listopada 2020 r. w formie testu on-line 
obejmującego 25 pytań zamkniętych. 

3. Przez wiadomość w dzienniku elektronicznym Uczestnikom konkursu zostanie 
przesłany link z dostępem do testu. Link będzie aktywny w godzinach 13:30 – 14:00.   

4. Nagrodami w konkursie są 3 zestawy: pióro + długopis w etui skórzanym; 
wszystko zapakowane w drewnianym pudełku ozdobnym.  

5. Do ustalenia listy rankingowej powołana zostanie Komisja Konkursowa, w której 
składzie będzie przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie oraz 
dwóch nauczycieli Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w 
Lublinie. 

6. Laureaci konkursu (miejsca od I do III) zostaną wyłonieni na podstawie uzyskanych 
punktów. W przypadku tej samej liczby uzyskanych punktów dodatkowym kryterium 
będzie czas, w którym udzielono wszystkich odpowiedzi.  

7. Nagrody zostaną przekazane laureatom konkursu przez przedstawicieli szkoły w 
najbliższym możliwym terminie. Laureaci konkursu zobowiązani są podczas 
wręczenia nagrody podpisać protokół przekazania nagrody – stanowiący załącznik nr 
2 regulaminu.  

 
VII. Nagrody dla uczestników konkursu  
 
Laureatom konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora 
konkursu, tj. Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie, za zajęcie I-III miejsca.   
  
VIII. Postanowienia końcowe 
 

1. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Komisja Konkursowa. 
Werdykt Komisji Konkursowej ma charakter ostateczny. 

2. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu organizacji 
konkursu oraz wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.  

3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie i publikowanie swoich danych 
osobowych.  

 
  


