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                 Gdańsk, 23 luty 2022 r. 
 

REGULAMIN 
 

wojewódzkiego konkursu plastycznego „Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych 

gospodarstwach rolnych.” 

 
1. Cel konkursu 

 upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży szkół na terenie gmin województwa 

pomorskiego profilaktyki związanej z zagrożeniami wypadkowymi i zdrowotnymi 

występującymi w gospodarstwach rolnych,  

 zapobieganie wypadkom wśród dzieci i młodzieży, 

 zaznajomienie dzieci i młodzieży szkół z podstawowymi zasadami i przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 przypomnienie dzieciom i młodzieży podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas 

wakacyjnych prac w gospodarstwach rolnych. 

  
2. Zakres terytorialny: województwo pomorskie 
 
3. Uczestnicy: dzieci i młodzież szkół podstawowych. 
 
4. Organizatorzy: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku  

przy współudziale: 

- Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, 

- Oddziału Regionalnego KRUS w Gdańsku, 

- Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego, 

- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

- gmin województwa pomorskiego. 

 

5. Przebieg realizacji konkursu: 

Szkoły uczestniczące w konkursie przeprowadzą krótkie prelekcje (w formie tradycyjnej lub 

on-line) na temat zagrożeń wypadkowych w indywidualnych gospodarstwach rolnych,  

na podstawie materiałów szkoleniowych przygotowanych przez pracowników z Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Gdańsku. 

Materiały szkoleniowe zostaną wysłane wraz z zaproszeniem do konkursu do Wójtów  

i Burmistrzów gmin województwa pomorskiego oraz Starostów Powiatów województwa 

pomorskiego. 

Dzieci i młodzież z  poszczególnych gmin wykonają prace plastyczne przedstawiające 

zagrożenia wypadkowe występujące podczas prac w polu i zagrodzie. Technika wykonania 

prac jest dowolna, np. malarstwo, grafika, collage itp. Wielkość pracy jest ograniczona 
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maksymalnie do wielkości formatu A1 i musi zostać wykonana indywidualnie  

(nie uznajemy prac zbiorowych). 

 

Każda praca musi być podpisana, z podaniem imienia i nazwiska autora, miejsca 

zamieszkania oraz nazwy i adresu szkoły. 

Wójt lub Burmistrz powołają gminne komisje konkursowe w celu oceny prac na szczeblu 

gminy. 

Gminne komisje konkursowe powinny wyeliminować z konkursu każdą pracę noszącą cechy 

plagiatu (dotyczy ilustracji i zdjęć zamieszczonych w broszurach i materiałach  

ze stron internetowych Państwowej Inspekcji Pracy oraz Okręgowych Inspektoratów Pracy). 

W przypadku stwierdzenia cech plagiatu, prace plastyczne będą automatyczne  

zdyskwalifikowane. Weryfikacja prac pod względem plagiatu może również nastąpić  

po wręczeniu nagród i wiąże się z konsekwencją odebrania nagrody ufundowanej przez 

organizatorów. 

Z chwilą przesłania prac do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku prace te stają  

się własnością OIP Gdańsk. 

 

Konkurs będzie prowadzony w trzech kategoriach: 

I kategoria – klasy I-III szkoły podstawowej, 

II kategoria – klasy IV-VI szkoły podstawowej, 

III kategoria – klasy VII-VIII szkoły podstawowej. 

 

Z każdej kategorii komisje gminne wytypują po 3 prace i prześlą je wraz z protokołem  

z posiedzenia komisji (załącznik nr 1) w terminie do 06.05.2022 r. do  wojewódzkiej komisji 

konkursowej działającej przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Gdańsku, 80-819 Gdańsk 

ul. Okopowa 7 z dopiskiem „Konkurs Plastyczny” (o terminie zgłoszenia decyduje data 

stempla pocztowego). 

 

Komisję wojewódzką powoła Okręgowy Inspektor Pracy w Gdańsku, w skład której wejdą 

przedstawiciele: 

 Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku – w randze przewodniczącego, 

 Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, 

 Oddziału Regionalnego KRUS w Gdańsku, 

 Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego, 

 Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

 

Komisja na szczeblu wojewódzkim dokona oceny prac plastycznych do dnia 13 maja 2022 r. 

 

 



 3 

Fundatorami nagród będą: 

 Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku, 

 Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, 

 Oddział Regionalny KRUS w Gdańsku, 

 Gdański Ogród Zoologiczny, 

 Pomorski Urząd Wojewódzki. 

 

Urzędy gmin z terenów, z których wyłoniono laureatów mogą również ufundować nagrody. 

 

Uroczysty finał konkursu zaplanowano w czerwcu 2022 roku. 

O dokładnym terminie oraz szczegółach spotkania Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku 

poinformuje odrębnym pismem w późniejszym terminie Dyrektorów Szkół, których uczniowie 

zostali laureatami wyróżnionymi na etapie wojewódzkim. 

 

6. Ochrona danych osobowych: 

1) Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców jest 

Okręgowy Inspektor Pracy z siedzibą w Gdańsku, ul. Okopowa 7, 80-819. 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) w celach związanych z realizacją konkursu  

oraz promowania działań prewencyjnych. 

2) Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego 

prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować  

się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gdansk.pip.gov.pl. 

3) Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia 

konkursu.  

4) Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych 

osobowych. (Załącznik nr 2 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych). 

5) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału  

w konkursie.  

6) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać inne jednostki organizacyjne PIP, podmioty 

wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji oraz uprawnione organy publiczne. 

7) Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie: 

a) przez okres niezbędny do realizacji celów, do których zostały zebrane. Na stronie 

internetowej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku przez okres maksymalnie  

do 31 grudnia 2021 roku; 

b) w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującym wymogiem prawnym;  

mailto:%20iod@gdansk.pip.gov.pl


 4 

c) w zakresie w jakim jest to wskazane w świetle obowiązujących przepisów  

o archiwizacji. 

8) Uczestnikom konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu  

do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa do: 

a) sprostowania danych, 

b) usunięcia danych, 

c) ograniczenia przetwarzania danych, 

d) przenoszenia danych, 

e) wniesienia sprzeciwu, 

f)  cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

9) Organizator będzie zbierał następujące dane: 

a) imię, nazwisko i adres zamieszkania uczestnika, 

b) szkoła oraz klasa, do jakiej uczęszcza uczestnik, 

c) imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego), 

d) imię i nazwisko członków komisji gminnych. 

10) Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

11) Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu 

informowania (także w mediach) o wynikach konkursu. 

12) Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane  

w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

13) Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, 

odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia 

powierzonych danych osobowych. 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 ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym 

prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. 

                  

 

 

 

                                           Z poważaniem 

                                                                                                            Mariusz Pokrzywinski 

                            p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku 

                          /-podpisano elektronicznie/ 
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Załącznik nr 1 

Protokół z posiedzenia gminnej komisji w sprawie konkursu plastycznego  

„Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych”  

w dniu ……………………w gminie …………………………………….. 

 

W posiedzeniu komisji brali udział: 

1. ……………………………………….. – przewodnicząca/y 

2. ……………………………………….. – członek 

3. ……………………………………….. – członek 

 

Do komisji wpłynęło …… prac. 

 

Do kolejnego etapu wybrano następujące prace: 

 

W kategorii uczniów klas I-III szkoły podstawowej: 

1. …………………………………………… 

2. …………………………………………… 

3. …………………………………………… 

 

W kategorii uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej: 

1. ……………………………………….. 

2. ………………………………………. 

3. ………………………………………. 

 

W kategorii uczniów klasy VII-VIII szkoły podstawowej: 

1. ………………………………………… 

2. ………………………………………… 

3. ………………………………………… 

 

Podpisy członków komisji: 

1. ………………………………    

2. ……………………………… 

3. ……………………………… 
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Załącznik nr 2 

 

(Proszę podpisać we wszystkich miejscach i doczepić z tyłu pracy konkursowej uczestnika) 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku mojego 

dziecka ……………..…………….. danych osobowych w celach organizacji  

i przeprowadzenia konkursu plastycznego „Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych 

gospodarstwach rolnych” oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. 

 

 

………………………………………………….      …..………………….………………………………………… 

Miejscowość, data           czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem 

Oświadczam, iż zapoznałam(em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane  

w regulaminie konkursu plastycznego „Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych 

gospodarstwach rolnych”. 

 

………………………….…………………….      …..………………….………………………………………… 

Miejscowość, data           czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego 

wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci 

fotografii i dokumentacji filmowej) przez Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku,  

ul. Okopowa 7, 80-819. 

2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

3. Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form 

elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony  

z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast 

nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane  

do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych. 

4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie 

w Internecie (w tym na stronach Państwowej Inspekcji Pracy oraz zamieszczenie  

w materiałach promocyjnych i informacyjnych.  

Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać 

w inny sposób moich dóbr osobistych. 

 

 

 

………………………………………………….      …..………………….………………………………………… 

Miejscowość, data           czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 


