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R E G U L A M I N 

X Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Kultura bezpieczeństwa”  

w roku szkolnym 2021/2022 

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego  

 

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU 

1. Cel Konkursu 

Popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu 

województwa łódzkiego. 

2. Uczestnicy Konkursu 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa 

łódzkiego. 

3. Zakres tematyczny Konkursu 

Problematyka prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności tematyka 

z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony 

ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. 

4. Organizacja i organizatorzy Konkursu 

Organizatorem Konkursu jest Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, dalej zwany OIP. 

Regulamin Konkursu zostanie ogłoszony na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu 

Pracy w Łodzi. 

5. Terminy i miejsce Konkursu 

Konkurs odbywa się na terenie województwa łódzkiego. Termin nadsyłania prac konkurso-

wych -  do dnia 30.10.2021 r. (decyduje data dostarczenia/wpływu pracy do OIP). Miejsce 

nadsyłania prac konkursowych - siedziba Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, al. Ko-

ściuszki 123, 90-441 Łódź.  

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 05.11.2021r. Ogłoszenie wyników Kon-

kursu i wręczenie nagród odbędzie się w trakcie uroczystego podsumowania 15 listopada 

2021 r., w siedzibie OIP w Łodzi. O dokładnym terminie i miejscu, laureaci i autorzy wyróż-

nionych prac oraz szkoły, które je zgłosiły, zostaną powiadomieni pisemnie, w terminie do 

dnia 10.11.2021r. Wyniki konkursu zostaną dodatkowo opublikowane na stronie internetowej 

Organizatora w dniu uroczystego podsumowania Konkursu. 
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II. ZASADY ORGANIZACYJNE KONKURSU 

6. Organizacja. 

Za zorganizowanie i przeprowadzenie Konkursu odpowiada OIP w Łodzi. Konkurs przepro-

wadza, a następnie dokonuje oceny i ogłasza jego wynik, Komisja Konkursowa, w skład któ-

rej wchodzą 3 pracownicy OIP, powołani przez Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi. 

7. Uczestnicy.  

Uczestnikami Konkursu są uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu województwa 

łódzkiego. Każda ze szkół może zgłosić najwięcej trzech uczestników. Każdy z uczest-

ników może przesłać jedną prace konkursową wykonaną własnoręcznie i według własne-

go pomysłu. Maksymalna liczba prac zgłoszonych przez jedną szkołę to 3 prace. Zgłoszone 

prace nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. Sposób wyłonienia reprezentacji 

szkoły ustala szkoła. 

 

8. Zakres konkursu. 

Uczestnicy Konkursu wykonują prace przy użyciu dowolnej techniki plastycznej (ołówek, 

kredka, farby, collage itp.) w formie płaszczyznowej na arkuszu papieru formatu A3. Prace 

sporządzane na innych formatach (np. A4, B5 itp.) nie będą oceniane.  

Temat pracy powinien być zgodny z tematyką konkursu, to jest poruszać zagadnienia prawa 

pracy, technicznego bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej 

lub zasad udzielania pierwszej pomocy.  

Każda z prac konkursowych powinna być podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem 

ucznia, nazwą szkoły oraz imieniem i nazwiskiem opiekuna (nauczyciela). Prace nie podpi-

sane będą odrzucane. 

 

9. Klasyfikacja. 

Komisja Konkursowa dokona oceny nadesłanych prac biorąc pod uwagę w szczególności 

walory edukacyjne i artystyczne oraz oryginalność wykonanej pracy. Organizator zastrzega 

sobie prawo wykluczenia zgłoszeń do Konkursu będących wynikiem plagiatu lub jakiejkol-

wiek innej formy działań nieuczciwych.  

Komisja ustala laureatów I, II i III miejsca oraz może wyróżnić kolejnych 10 prac. 

 

10. Nagrody. 

Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy, a zdobywcy I, II i III miej-

sca otrzymają ponadto nagrody rzeczowe, ufundowane i przygotowane przez organizatora 
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Konkursu. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają drobne upominki w postaci materiałów pro-

mocyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Wszystkim Szkołom, które zgłoszą uczestników 

konkursu zostaną przekazane okolicznościowe dyplomy, a Szkoły, które zgłosiły laureatów 

konkursu, otrzymają listy gratulacyjne. Nauczyciele – opiekunowie uczniów, których prace 

zostały nagrodzone lub wyróżnione otrzymają listy gratulacyjne. Komisja Konkursowa ma 

prawo dokonania innego podziału nagród. 

 

11. Koszty.  

Organizator Konkursu ponosi koszty związane z zakupem nagród, dyplomów i wyróżnień 

oraz przygotowaniem i przeprowadzeniem uroczystości ogłoszenia wyników Konkursu i wrę-

czenia nagród. Organizator Konkursu nie ponosi kosztów podróży uczestników wraz z opie-

kunem na uroczystość ogłoszenia wyników Konkursu i wręczenia nagród oraz kosztów prze-

słania/dostarczenia prac konkursowych do siedziby Organizatora.  

 

12.  Wykorzystanie prac. 

Nagrodzone i wyróżnione prace nie podlegają zwrotowi. Organizator Konkursu zastrzega 

sobie prawo nieodpłatnego i nieograniczonego wykorzystania nagrodzonych i wyróżnionych 

prac w celach promocyjnych zagadnień stanowiących tematykę konkursu we wszystkich 

formach, w tym elektronicznej. Poprzez zgłoszenie pracy do konkursu, uczestnik oraz jego 

przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na udzielenie Organizatorowi Konkursu niewyłącznej 

licencji na nieodpłatne wykorzystanie nagrodzonej lub wyróżnionej pracy w sposób wyżej 

określony. Niewykorzystane prace, na wniosek autorów, zostaną zwrócone. W przypadku 

braku wniosku o zwrot w ciągu miesiąca od dnia ogłoszenia wyników konkursu niewykorzy-

stane prace zostaną zniszczone. 

13. Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  

z 27.04.2016 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 (zwanym dalej RODO) przez przystąpieniem do przedmiotowego konkursu wyma-

gane jest zapoznanie się z klauzulą informacyjną (załącznik do regulaminu) dotyczącą prze-

twarzania danych osobowych oraz pisemne wyrażenie zgody uczestnika (jego opiekunów 

prawnych) na przetwarzanie danych osobowych, tj.: imienia i nazwiska uczestnika, nazwa 

szkoły i klasy oraz adres szkoły. Od laureatów (ich opiekunów prawnych) przedmiotowego 

konkursu wymagane jest dodatkowo wyrażenie zgody na prezentację wizerunku uczestnika-

laureata i wyróżnionego, tj. publikację na stronach internetowych Państwowej Inspekcji Pracy 
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oraz przetwarzanie danych osobowych publikowanych na materiałach prewencyjno-

promocyjnych (kalendarzach) drukowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. 

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Zgłoszenie pracy konkursowej oznacza akceptację przez uczestnika oraz jego przedstawi-

ciela ustawowego warunków niniejszego Regulaminu.  

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, o czym 

bezzwłocznie poinformuje Uczestników Konkursu, umieszczając nową jego wersję 

na stronie internetowej OIP w Łodzi.  

W sprawach spornych i nieuregulowanych regulaminem rozstrzyga Okręgowy Inspektor Pra-

cy w Łodzi. 

 


