
 

Opole, wrzesień  2020 rok 

 
 

R E G U L A M I N  

 

Konkurs plastyczny pod hasłem:  
„Zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach wiejskich oczami dziecka” 

EDYCJA 2020 
 

Wojewódzka Komisja ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie 

 

 

§ 1.  CEL KONKURSU 

 

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 

 

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: 

1. Kuratorium Oświaty w Opolu, 

2. Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Opolu, 

3. Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, 

4. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu, 

5. Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego dla Województwa Opolskiego, 

6. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu, 

7. Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział w Opolu, 

8. Opolskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych, 

9. Izby Rzemieślniczej w Opolu, 

10. Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej - Oddział Opole, 

11. Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, 

12. Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. 

 

§ 3.  UCZESTNICY KONKURSU 

 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w następujących kategoriach 

wiekowych: 

 I grupa – klasy 0 – III szkoły podstawowej  

II grupa – klasy IV – VI szkoły podstawowej 

 

§ 4. TERMINY 

 

1. Ostateczny termin przesyłania prac plastycznych upływa dnia 13 listopada 2020 r. 

2. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane. 
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§ 5. ORGANIZACJA KONKURSU 

1. Przeprowadzony zostanie konkurs plastyczny pod hasłem: „Zagrożenia wypadkowe  

w gospodarstwach wiejskich oczami dziecka”. 

2. 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), 

3. Prace plastyczne muszą być trwale opisane (nazwisko i imię ucznia oraz prowadzącego 

nauczyciela, klasa, adres szkoły, telefon) wraz z załącznikiem nr 1 do regulaminu konkursu 

(tj. zgoda opiekuna prawnego na przetwarzanie i publikację danych osobowych uczestnika konkursu 

oraz wykorzystanie wizerunku, klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych i ich 

przetwarzania). 

4. Prace niepodpisane nie będą brały udziału w konkursie. 

5. Do konkursu uczestnik może zgłosić jedną pracę plastyczną. 

6. Komisja wojewódzka wyłoni po 5 najlepszych i najciekawszych prac z obu kategorii wiekowych.  

7. 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.: 

- 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. 

8. 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. 

9. Prace przechowywane są w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu, ul. Oleska 121 C przez okres 

1 roku, następnie zostają zniszczone.  

10. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu. 

11. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi do dnia 31.12.2020 r. 

 

§ 6. NAGRODY 

 

1. Uczestnicy otrzymują nagrody i wyróżnienia. 

2. Fundatorami nagród są organizatorzy konkursu oraz zainteresowane problematyką konkursu 

instytucje. 

3. Komisja konkursowa może wg własnego uznania i możliwości, ustalić nagrody i dyplomy jak również 

wyróżniać osoby opiekujące się poszczególnymi uczestnikami konkursu. 

4. W przypadku, gdy wartość ufundowanej nagrody powoduje konieczność odprowadzenia 

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, aby otrzymać nagrodę rodzic lub 

opiekun prawny Laureata zobowiązany jest do uiszczenia 10 % wartości nagrody brutto tytułem 

zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 

roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1387 z poźn.zm.). 
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§ 7. USTALENIA KOŃCOWE 

 

1. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie jest podpisanie przez rodziców/opiekunów  
prawnych dziecka, zgody na przetwarzanie i publikację danych osobowych uczestnika konkursu oraz 
wykorzystanie wizerunku, klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych i ich 
przetwarzania (załącznik nr 1 do regulaminu konkursu). 

2. Do konkursu nie będą dopuszczone prace, które zwierają treści niezgodne z prawem, posiadają 

znamiona plagiatu lub mogą prowadzić do naruszenia praw innych osób.  

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie ostateczne decyzje podejmuje 

Wojewódzka Komisja ds. BHP w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu. 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY   

WOJ.KOMISJI  DS. BHP W ROLNICTWIE  

Okręgowy Inspektor Pracy  

                                                                          Arkadiusz Kapuścik  
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Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu. 
 
 
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 plastyczny pod hasłem: „Zagrożenia wypadkowe  

w gospodarstwach wiejskich oczami dziecka” edycja 2020 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) 

2016/679 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). 

 

…………………………………. 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
 
c.d. załącznik nr 1 do regulaminu konkursu. 
 

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. 

2. 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  

3. 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. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane:  

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; 
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5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane. 

10. 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 


