Regulamin konkursu
„Mistrzostwa Kadry BHP”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs pod nazwą „Mistrzostwa Kadry BHP”, zwany dalej Konkursem jest
organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W trakcie trwania konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do
wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.bezpieczniwpracy.pl w zakładce „Mistrzostwa Kadry BHP”.
3. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w niniejszym
Regulaminie Konkursu oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach
prawa.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu
bądź przedłużenia czasu jego trwania bez podawania przyczyny, pod
warunkiem, że nie spowoduje to uszczerbku dla praw nabytych Uczestników
Konkursu.
§2
ORGANIZATORZY KONKURSU
1. Organizatorem konkursu jest Koalicja Bezpieczni w Pracy, z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Ogrodowa 58, 00-876 (Fleishman-Hillard), zwana dalej
Organizatorem.
2. Patronat Honorowy nad Konkursem sprawują: Centralny Instytut Ochrony
Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd
Dozoru Technicznego, Główny Inspektor Pracy oraz Ogólnopolskie
Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP.
3. Nad poprawnością merytoryczną Konkursu czuwa Komisja Konkursowa
złożona z przedstawicieli Organizatora i Patronów Honorowych.
4. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności:
a. wyłonienie Laureatów Konkursu
b. zapewnienie zgodności wyłonienia laureatów Konkursu i przyznania im
nagród zgodnie z Regulaminem
c. podpisanie protokołu dotyczącego przekazania laureatom nagród
przyznanych w ramach Konkursu
d. prowadzenie postępowania reklamacyjnego i rozpatrywanie reklamacji
e. podejmowanie decyzji w kwestiach wątpliwych związanych
z Konkursem, w tym dotyczących interpretacji postanowień Regulaminu.

§3
CEL KONKURSU

1. Celem
Konkursu
jest
popularyzacja
zagadnień
związanych
z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz integracja środowiska specjalistów
BHP w Polsce, a także utworzenie prestiżowego rankingu specjalistów BHP.
§4
UCZESTNICY
1. Uczestnikami Konkursu mogą być specjaliści i pracownicy działów BHP,
a także osoby zawodowo niezwiązane z bezpieczeństwem i higieną pracy,
a wykazujące w tej dziedzinie zainteresowanie.
2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy
Organizatora, a także ich wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, krewni w
linii bocznej, powinowaci oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. Do udziału w Konkursie mogą zgłaszać się jedynie osoby pełnoletnie,
zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego
Regulaminu. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania zasad
zawartych w niniejszym Regulaminie. W przypadku stwierdzenia naruszenia
Regulaminu Organizator będzie uprawniony do wykluczenia Uczestnika
z udziału w Konkursie.
5. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek
z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, Uczestnik taki zostanie
wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.
6. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
7. W przypadku zakwalifikowania Uczestnika do grona Laureatów, Uczestnik
wyraża zgodę na opublikowanie przez Organizatora jego imienia i nazwiska
oraz nazwy zakładu pracy na stronie internetowej Konkursu.

§5
ZASADY KONKURSU
1. Podczas rejestracji w kwestionariuszu konkursowym Uczestnik podaje
następujące dane: imię, nazwisko, województwo, stanowisko, nazwę miejsca
pracy oraz adres mailowy. Dane te będą poddane weryfikacji i zostaną
wykorzystywane
jedynie do przeprowadzenia konkursu i nie będą
udostępniane innym podmiotom ani przetwarzane w innym celu niż
przeprowadzenie Konkursu.
2. Przekazanie danych osobowych, o których mowa w par. 5 pkt. 1 jest
jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich dalsze przetwarzanie teraz lub
w przyszłości przez Organizatora jako administratora danych w celach
związanych z Konkursem, w szczególności z jego organizacją,
przeprowadzeniem, przekazaniem nagród oraz w celu ewentualnego
zamieszczenia danych (imienia, nazwiska i nazwy miejsca pracy) na liście
zwycięzców Konkursu na stronie internetowej Konkursu, zgodnie z Ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.
3. Uczestnik udostępniający dane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz
ich poprawiania.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez
Uczestnika.
5. Potwierdzenie danych Uczestnika podanych w formularzu przystąpienia do
konkursu jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie.
6. Każdy uczestnik może przystąpić do wypełnienia testu tylko raz.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zgłoszeń
konkursowych, jeśli było to skutkiem przyczyn technicznych, za które nie ponosi
odpowiedzialności, w szczególności w skutek przerwy w dostępie do sieci
internetowej i/lub portalu www.bezpieczniwpracy.pl, będących następstwem
okoliczności od niego niezależnych.
8. Test online zostanie przygotowany dla przeglądarek Google Chrome, Firefox,
Safari, Opera, Microsoft Edge – korzystanie z tych przeglądarek jest warunkiem
wzięcia udziału w konkursie.
9. Konkurs składa się z dwóch etapów:
a. I etapu, w terminie: 7-25 maja 2018 r.
b. II etapu, w terminie: 7-10 czerwca 2018 r.
Obydwa etapy przeprowadzone zostaną w postaci ankiet on-line. Laureaci
I etapu (50 osób) z najwyższą liczbą punktów przechodzą do etapu II, który
wyłoni finalistów konkursu.
10. W etapie I przewidziano 30 pytań jednokrotnego wyboru , które zostaną
wylosowane przez system. W etapie II przewidziano 20 pytań jednokrotnego
wyboru oraz 5 pytań otwartych wymagających opisowego podania rozwiązania.
11. W przypadku, gdy kilku uczestników zdobędzie tyle samo punktów, decydujący
będzie czas, w którym wypełniono test.
12. Każde pytanie ma ograniczony czas na odpowiedź. W I etapie w pytaniach
zamkniętych za poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt, za każdy
brak odpowiedzi – 0 punktów, za odpowiedź niepoprawną 0 punktów.
13. W II etapie w pytaniach zamkniętych za poprawną odpowiedź uczestnik
otrzymuje 1 punkt, za każdy brak odpowiedzi – 0 punktów, natomiast za
odpowiedź niepoprawną zostaną przyznane punkty ujemne (-1 punkt).
14. Odpowiedzi na pytania otwarte oceniać będzie Komisja, której skład został
podany na stronie www.bezpieczniwpracy.pl w zakładce Mistrzostwa. Komisja
oceni odpowiedzi 20 uczestników, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w
I części II etapu konkursu.
15. Finaliści konkursu zostaną wybrani po weryfikacji danych na podstawie
najwyższej liczby punktów w II etapie oraz najwyżej ocenionego przez Komisję
Konkursową rozwiązania studium przypadku. Oceniane będą najlepiej dobrane
narzędzia i sposób rozwiązania studium oraz najwłaściwiej uzasadniony sposób
działania.
16. W przypadku podejrzenia nieprawidłowości, ataku hakerskiego bądź innych
działań niezgodnych z Regulaminem Organizator zastrzega sobie możliwość
usunięcia Uczestnika z rankingu i upoważnia Komisję Konkursową do
wykluczenia Uczestnika z konkursu.
17. Wszyscy Uczestnicy, którzy wygrają nagrodę, zostaną powiadomieni przez
Organizatora o wygranej pocztą elektroniczną lub telefonicznie po ukończeniu
przez Komisję Konkursową weryfikacji nadesłanych prac konkursowych, nie
późnej niż w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia Konkursu.

18. Zakończeniem Konkursu jest gala wręczenia nagród, która odbędzie się 21
czerwca w Warszawie. Organizator Konkursu nie pokrywa kosztów dojazdu ani
zakwaterowania finalistów. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
terminu gali bez podawania przyczyn dokonywanych zmian.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zadań konkursowych,
w tym odpowiedzi na pytania zamknięte do własnych celów marketingowych
i wizerunkowych. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo
zażądania zapłaty za powyższe wykorzystanie.
20. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają odpowiedzialności
Uczestnika za naruszenie praw osób trzecich, określonej przepisami kodeksu
cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§6
NAGRODY
1. Łączna pula nagród w konkursie wynosi 16 000 zł.
2. Uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany nagród na nagrodę innego rodzaju
bądź na ekwiwalent pieniężny. Uczestnicy nie mogą przenieść prawa do
Nagrody na osoby trzecie.
3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Nagród w czasie trwania
Konkursu na inne, bez podawania przyczyn dokonywanych zmian jednakże
z zastrzeżeniem, że zmiana ta nie wpłynie na pogorszenie warunków
uczestnictwa w Konkursie.
5. Nagrody zostaną wręczone Laureatom podczas Gali Konkursowej, w
przypadku gdy Laureat nie będzie mógł odebrać nagrody podczas Gali lub w
innym uzgodnionym terminie osobiście, nie później jednak niż 30 dni od
zakończenia konkursu Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody
Uczestnikowi konkursu, który uzyskał kolejny najlepszy wynik.Warunkiem
wydania nagrody jest potwierdzenie tożsamości laureata. W wyjątkowych
okolicznościach, Organizator może zgodzić się na przekazanie nagrody
Uczestnikowi konkursu za pośrednictwem firmy kurierskiej.
6. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od nagród wygranych w
Konkursie zostanie pobrany przez Organizatora i wpłacony na rachunek
właściwego organu podatkowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Organizator Konkursu oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za
niewydanie Nagrody w przypadku nieprawidłowego podania danych osobowych
przez Laureata, podania danych nieprawdziwych lub niepełnych,
a także zmiany innych danych osobowych lub informacji w sposób
uniemożliwiający przekazanie Laureatowi Nagrody. W takim przypadku
nagroda przechodzi na rzecz Organizatora. Organizator nie jest zobowiązany
do wyłonienia innego Laureata na to miejsce.
8. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Laureata
Konkursu, Organizator może zażądać zwrotu nagrody rzeczowej.
§7
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu i jego wyników mogą być zgłaszane
pisemnie na adres Organizatora nie później niż w ciągu siedmiu dni od

2.
3.
4.

5.

ogłoszenia wyników danego etapu Konkursu lub od daty zaistnienia stanu,
zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacja zgłoszona przez
Uczestnika po upływie terminu nie będzie przez Organizatora rozpatrywana.
Do złożenia reklamacji uprawniony jest jedynie Uczestnik Konkursu.
Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres
uczestnika Konkursu, jak również wskazanie przyczyn reklamacji.
Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni
od daty doręczenia reklamacji Organizatorowi. Decyzja Komisji Konkursowej w
przedmiocie danej reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
Decyzja Komisji Konkursowej nie wyklucza uprawnienia Uczestnika do
dochodzenia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§8
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926
z późn. zm.) jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu w par. 5 pkt. 2, będą pobierane
i wykorzystywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu.
3. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału
w Konkursie i odebrania Nagrody.
4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora na
warunkach określonych w niniejszym paragrafie i wyłącznie na potrzeby
przeprowadzenia Konkursu i jego promocji (na stronie www Konkursu,
w materiałach dla przedstawicieli mediów, wykorzystanie wizerunku na
zdjęciach z wręczenia nagród itp.).
5. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników
wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim przy organizacji Konkursu
i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia.
6. Uczestnikowi, który podał swoje dane, przysługuje prawo dostępu do swoich
danych oraz ich poprawienia.
7. Uczestnicy, poprzez akceptację niniejszego regulaminu, wyrażają zgodę na
publikację ich nazwisk i miejsca zatrudnienia w rankingu najlepszych
specjalistów BHP.
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zasady Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
2. Organizator upoważnia Komisję Konkursową do podejmowania decyzji
w sprawie wykluczenia Uczestników z Konkursu, szczególnie w przypadku
naruszenia przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu lub
podejmowania przez Uczestnika innych działań, które w opinii Komisji wpływają
lub mogą wpływać na przebieg Konkursu lub mogą wpływać niekorzystnie na
wizerunek Organizatora, a także naruszają lub mogą naruszać interesy lub
prawa innych Uczestników Konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym
Regulaminie w każdym czasie bez podawania przyczyn, jak również przerwania
lub przedłużenia Konkursu.
4. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, włącznie z opłatą za
dostęp do Internetu, są ponoszone przez Uczestnika Konkursu.
5. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga
Organizator Konkursu.
6. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek
przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn
niezależnych od niego.
8. Zgłoszenie swojego udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne
z zapoznaniem się przez niego z treścią niniejszego Regulaminu i wyrażeniem
przez niego zgody na postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.

