
 
 

88-100 Inowrocław ul. Poznańska 18                                  

www.szkolarzemiosla.pl 

tel.  52 352 27 22 

e-mail: sekretariat@szkolarzemiosla.pl 

 

 

 

REGULAMIN  

PIERWSZEJ EDYCJI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU  

WIEDZY O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ RZEMIOSŁA  

„ZAWODOWCY – BEZPIECZNI I PRZEDSIĘBIORCZY” 

 
 

 

1. Cel Konkursu  

Popularyzowanie wiedzy z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.  

 

2. Uczestnicy Konkursu 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół rzemiosła województwa kujawsko-

pomorskiego. Każda szkoła, która zamierza uczestniczyć w konkursie zgłasza 

maksymalnie 4 uczniów. Uczestników prosimy zgłosić najpóźniej do dnia 27 maja 

2019 r. podając w zgłoszeniu dane, zgodnie z Załącznikiem nr 1 Formularz zgłoszenia 

uczestnika. Konkurs odbędzie się w dniu 5 czerwca o godz. 11:00 w siedzibie 

Szkoły Rzemiosła przy ul. Poznańskiej 18 w Inowrocławiu. 

  

UWAGA: 

Dane zawarte w Karcie zgłoszenia do Konkursu organizator wykorzysta wyłącznie do 

działań związanych z przeprowadzeniem Konkursu oraz ogłoszeniem jego wyników. 

Do danych zawartych w formularzu mają zastosowanie przepisy dotyczące ochrony 

danych osobowych. 

 

3. Organizator Konkursu: 

 Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła w Inowrocławiu.  

 

4. Zakres tematyczny Konkursu  

Problematyka przedsiębiorczości oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przewidziana  

w podstawie programowej kształcenia zawodowego, a także tematyka szkolenia 

podstawowego z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

 

5. Forma konkursu: 

 Test  
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6. Zasady rozwiązywania testu: 

 Uczestnicy Konkursu rozwiązują pisemny test, na który składa się zestaw  

40 pytań (w tym 20 pytań z przedsiębiorczości, 10 pytań z  bezpieczeństwa 

i higieny pracy i 10 pytań z pierwszej pomocy przedmedycznej).  

 

 Test zawiera 40 pytań w formie zadań zamkniętych  

 Czas rozwiązania testu wynosi 45 minut. 

 

7. Wyłonienie i nagrodzenie laureatów:  

 Przewiduje się wyłonienie pięciu uczestników z największą ilością punktów 

uzyskanych po rozwiązaniu testu i przyznanie im odpowiednio miejsc od 1go 

do 5go. 

 W przypadku osób, które uzyskały jednakową ilość punktów przeprowadzona 

zostanie dogrywka. Dogrywka polegać będzie na rozwiązaniu testu pisemnego, 

składającego się z 20 pytań zamkniętych.  

 

8. Postanowienia końcowe 

 Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie 

zgody uczestnika (w przypadku uczestnika w wieku poniżej 18 roku życia  - 

jego rodziców lub opiekunów prawnych) na przetwarzanie jego danych 

osobowych przez Administratora danych osobowych.  

Pod pojęciem Administratora danych osobowych rozumie się Zespół Szkół 

Zawodowych Rzemiosła w Inowrocławiu.  

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 – RODO) w celach związanych z realizacją 

konkursu oraz promowania działań prewencyjnych. Załącznik nr 2 Klauzula 

informacyjna. 

 Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do 

udziału w konkursie. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wyrażenie 

zgody na przetwarzanie i publikacje wizerunku (Załącznik nr 1 Formularz 

zgłoszenia uczestnika). 
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 Administrator danych osobowych oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie 

będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

 Uczestnik konkursu zezwala na bezpłatne wykorzystanie swojego imienia 

i nazwiska ze wskazaniem nazwy szkoły, do której uczęszcza w celu publikacji 

informacji (także w mediach) o wynikach konkursu. 

 Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, 

odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną 

zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.  

 Regulamin konkursu, formularz zgłoszenia uczestnika konkursu oraz wzór 

zgody na przetwarzanie danych oraz wykorzystanie wizerunku dostępne są na 

stronie internetowej Zespołu Szkół Zawodowych Rzemiosła w Inowrocławiu.  

 

 

 
 

 


