Regulamin Organizacyjny
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU
„Budownictwo – moja przyszłość”
na rok szkolny 2018 / 2019
Konkurs „Budownictwo – moja przyszłość”, zwany dalej „ Konkursem”, organizowany jest dla szkół
ponadgimnazjalnych pod patronatem merytorycznym:
 Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie – oddział w Radomiu
I. Cele Konkursu:
1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji dla zawodów związanych z budownictwem.
2. Popularyzacja wśród młodzieży, w szczególności uczniów szkół zawodowych i technicznych, zawodów
związanych z budownictwem.
3. Propagowanie właściwej organizacji i bezpiecznej pracy na danym stanowisku i na placach budów
zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi i ochroną środowiska.
4. Propagowanie podstawowych zasad ochrony zdrowia w środowisku pracy.
5. Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych, nieprzewidzianych wypadkach przy pracy
6. Zaznajomienie młodzieży z Kodeksem pracy
7. Zainteresowanie młodzieży dalszym kształceniem i zdobywaniem tytułu inżyniera budownictwa.
II. Organizatorzy Konkursu:
1. Organizatorem Konkursu jest Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy
w Radomiu
2. Do współpracy został zaproszony Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu .
3. Konkurs ma charakter wieloetapowy: etap szkolny, powiatowy i wojewódzki.
4. Na etapie szkolnym i powiatowym organizatorem może być szkoła, instytucja albo organizacja
dysponująca odpowiednimi warunkami umożliwiającymi przeprowadzenie danego etapu konkursu.
5. Przy realizacji poszczególnych etapów Konkursu organizatorzy mogą zaprosić do współpracy inne
instytucje i organizacje.
Na czas trwania Konkursu Organizator powołuje Przewodniczącego i Sędziego Głównego oraz Biuro
Organizacyjne Konkursu z siedzibą w budynku Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji
Pracy w Radomiu przy ul. Mokrej 13/19. Biuro podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, w szczególności
dotyczących zagadnień merytorycznych, związanych z organizacją i przebiegiem poszczególnych etapów
Konkursu oraz w sprawach spornych.
III. Zadania Biura Organizacyjnego Konkursu:
1. Promocja idei Konkursu – gazetki ścienne, informacje w mediach, ulotki, strona internetowa itp.
2. Powołanie komitetów organizacyjnych na poszczególnych etapach .
Etap szkolny organizuje nauczyciel wskazany przez dyrektora szkoły
3. Powołanie 3 osobowej Komisji sędziowskiej w składzie: przewodniczący, z-ca przewodniczącego
i sekretarz.
4. Podanie terminu Konkursu i postanowień dotyczących organizacji i przebiegu do wiadomości
zainteresowanym komitetom organizacyjnym Konkursu.
5. Zapewnienie opieki medycznej podczas trwania Konkursu.
6. Prowadzenie dokumentacji oraz sporządzenie sprawozdania z przebiegu wszystkich etapów Konkursu
Ogłoszenie wyników po zakończeniu finału Konkursu.
IV. Zadania Komitetów Organizacyjnych Konkursu w poszczególnych etapach:
1. Promocja idei Konkursu – gazetki ścienne, informacja w mediach.
2. Powołanie Szkolnych Komitetów Organizacyjnych.
3. Powołanie 3 osobowej Komisji Sędziowskiej w składzie: przewodniczący, z-ca przewodniczącego
i sekretarz.
4. Podanie terminu i postanowień do wiadomości zainteresowanym.
5. Opracowanie propozycji pisemnych pytań tekstowych oraz pytań ustnych na finał Konkursu
i przesłanie ich do Biura Organizacyjnego Konkursu w terminie do 30 listopada.
6. Zapewnienie opieki medycznej podczas trwania konkursu..

7.
8.

Prowadzenie dokumentacji oraz sporządzenie sprawozdania z całości przebiegu danego etapu Konkursu
i przesłanie go do Biura Organizatora Konkursu.
Ogłoszenie wyników po zakończeniu finału Konkursu.

V. Zadania sędziów na każdym etapie Konkursu:
1. Przeprowadzenie odprawy dla opiekunów i uczestników, której celem jest szczegółowe omówienie
przebiegu i zasad punktacji.
2. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych etapów.
3. Obiektywne i sprawiedliwe ocenianie uczestników biorących udział w Konkursie.
4. Rozpatrywanie spraw spornych, odwołań i protestów zgłaszanych podczas trwania Konkursu i po jego
zakończeniu.
5. Sporządzenie i ogłoszenie wyników końcowych oraz sporządzenie komunikatu Konkursu.
W pracach Komisji Sędziowskiej sprawdzającej prace konkursowe nie mogą brać udziału
opiekunowie zawodników.
VI. Zasady organizacyjne:
1. W eliminacjach szkolnych mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy zgłosili
chęć udziału w Konkursie.
2. Eliminacje szkolne mogą być poprzedzone eliminacjami klasowymi.
3. W wyniku eliminacji szkolnych tworzone są trzyosobowe drużyny danej szkoły, reprezentujące ją
w dalszych etapach Konkursu. Dyrektor Szkoły po zakończonym etapie Konkursu zgłasza skład
drużyny i jej opiekuna do Głównego Organizatora Konkursu oraz 1 osobę rezerwową.
4. W przypadkach szczególnych dopuszcza się udział drużyny – 2 osobowej o czym decyduje organizator
danego etapu.
5. Etapy Konkursu:
 etap szkolny,
 etap powiatowy,
 etap wojewódzki.
6. Każdy uczestnik poszczególnych eliminacji rozwiązuje test.
7. Test, w każdym etapie KONKURSU składa się od 25 pytań do 40 pytań w tym:
 pytania – dotyczące zasad, przepisów BHP, przeciwpożarowych i związane z ochroną środowiska
w budownictwie,
 pytania – dotyczące ochrony zdrowia w środowisku pracy,
 pytania z Kodeksu pracy,
 pytania z udzielania pierwszej pomocy w nagłych nieprzewidzianych wypadkach,
 pozostałe pytanie związane typowo z budownictwem.
8. Testy na każdy etap Konkursu opracowywane są przez Głównego Organizatora Konkursu tj. Wyższą
Inżynierską Szkołę Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu.
9. Test składa się z pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru.
10. Odpowiedź na pytanie testowe, na otrzymanym arkuszu, polega na zaznaczeniu znakiem „X” numeru
odpowiedzi uznanej za prawidłową. Dopuszcza się poprawki i skreślenia, które będą odpowiednio
zakreślone.
11. W czasie rozwiązywania testów uczestnikom nie wolno korzystać z podręczników, słowników i innych
pomocy poza prostymi kalkulatorami do obliczeń rachunkowych.
12. Karty odpowiedzi winne być opatrzone pieczęcią Głównego Organizatora i zachowane przez rok
13. Czas na rozwiązanie zadania testowego wynosi 30 minut.
14. Testy i zagadnienia opracowane przez Komisję powołaną przez Głównego Organizatora, dostarczane są
w zapieczętowanych kopertach przed zawodami . Otwarcie kopert powinno nastąpić publicznie,
w obecności zawodników.
15. Do eliminacji wojewódzkich przystępują najlepsze drużyny, wyłonione w etapie powiatowym.
16. W Finale Wojewódzkim udział bierze 6 zwycięskich drużyn, wyłonionych z eliminacji wojewódzkich.
17. W Finale Wojewódzkim każdy zawodnik z drużyny ma do rozwiązania test. Wynik drużyny to suma
zdobytych wszystkich punktów przez uczestników z testu., a indywidualnie suma punktów zdobyta
z odpowiedzi ustnej danego zawodnika.
18. Główny Organizator może podjąć decyzję o skróceniu etapów poprzez ich łączenie.
19. Miejsce i termin Finału Wojewódzkiego wyznacza Główny Organizator Konkursu.
VII. Obowiązki uczestników w czasie trwania imprezy:
1. Uczestnicy zobowiązani są do podporządkowania się przepisom niniejszego regulaminu, instrukcjom
i dodatkowym zarządzeniom organizatora.

2. Każdy uczestnik winien posiadać aktualną ważną legitymację szkolną, niebieski długopis.
3. Uczestnik, który nie spełnia wymogów zapisanych w pkt 1 i 2, nie będzie dopuszczony do Konkursu,
co skutkuje otrzymaniem przez drużynę „ 0” punktów.
4. Zawodnicy, którzy wcześniej zakończą pracę bądź z niej zrezygnują , mogą opuścić salę przed
upływem czasu przeznaczonego na zawody, oddając Komisji arkusze z pytaniami testowymi.
5. W czasie trwania Konkursu nie wolno zawodnikom opuszczać sali .
6. Po zakończonym etapie wszystkie prace winny być podpisane przez Komisję Sędziowską
w pełnym składzie.
VIII. Punktacja i klasyfikacja
1. Test składa się od 25 pytań do 40 pytań
 każda odpowiedź poprawna – 1 punkt,
 odpowiedź nieprawidłowa, brak odpowiedzi lub poprawka – 0 punktów.
2. Odpowiedzi ustne:
 każda poprawna odpowiedź ustna – 2 punkty,
 odpowiedź niepełna – 1 punkt,
 brak odpowiedzi, lub odpowiedź błędna – 0 punktów.
3. W przypadku uzyskania przez drużyny jednakowej liczby punktów
Główny Organizator
Konkursu zarządza dogrywkę. W dogrywce zawodnicy odpowiadają ustnie na wylosowane dodatkowo
pytania.
4. Za zwycięską drużynę w całym Konkursie uznaje się ten zespół, który uzyskał największą liczbę
punktów w Finale Wojewódzkim.
5. Za indywidualnego zwycięzcę całego Konkursu, uznaje się uczestnika, który zdobył najwięcej punktów
w Finale Wojewódzkim.
IX. Terminy
1. Termin zgłoszenia się Szkoły do KONKURSU upływa z dniem 30 października każdego roku.
2. Termin zakończenia eliminacji szkolnych i zgłoszenie drużyny danej szkoły upływa z dniem 20
grudnia każdego roku.
3. Poszczególne eliminacje powinny zakończyć się w następujących terminach:
a. Eliminacje powiatowe – do 20 lutego każdego roku,
b. Finał Wojewódzki – do 30 marca każdego roku.
X. Nagrody:
1. Fundatorami nagród są organizatorzy Konkursu,
zainteresowane problematyką Budownictwa
organizacje i instytucje oraz indywidualni sponsorzy.
2. Dla zwycięskiej drużyny w klasyfikacji drużynowej przewidywane są puchary:
 I miejsce – Puchar JM Rektora WISBiOP w Radomiu,
 II miejsce – Puchar Prezesa Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
w Warszawie
 III miejsce - Puchar Redakcji Miesięcznika „Przyjaciel przy Pracy”
3.

Dla najlepszych zawodników w klasyfikacji indywidualnej:
 I miejsce - przyjęcie na studia wraz ze zwolnieniem z opłat
na I roku studiów
w WISBiOP w Radomiu ,dyplom, nagrody rzeczowe,
 II miejsce – przyjęcie na studia wraz ze zwolnieniem z opłaty za I rok studiów w WISBiOP
w Radomiu nagrody rzeczowe, dyplom,
 III miejsce – przyjęcie na studia i zwolnienie z opłat za I semestr w WISBiOP, nagrody
rzeczowe , dyplom,
 IV-VI miejsca – nagrody rzeczowe, dyplomy.

XI. Postanowienia końcowe:
1. Postanowienia regulaminu obowiązuje wszystkich organizatorów i uczestników eliminacji wszystkich
etapów Konkursu.
2. Wszelkie zmiany w regulaminie może wprowadzać jedynie Komitet Organizacyjny Konkursu
( ponieważ w skład Komisji Sędziowskiej wchodzą wykładowcy z Uczelni i nauczyciele uczący
młodzież, która bierze udział w Konkursie, na Ich sugestie, wnioski i po zaopiniowaniu przez
wszystkich opiekunów drużyn, Komitet Organizacyjny może wprowadzić zmiany w Regulaminie, które
poprawią samą organizację, przebieg Konkursów czy też efekty pracy uczniów).

Do rozstrzygnięcia ewentualnych niejasności i spraw spornych upoważniony jest Sędzia Główny po
konsultacji z Głównym Organizatorem.
4. Ogłoszony przez Sędziego Głównego werdykt jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
5. W przypadku powstania niejasności co do sformułowań niniejszego regulaminu, do ustalenia
obowiązującej jego interpretacji upoważniony jest Główny Organizator lub Przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego.
6. Wszystkie szkoły, które wezmą udział w Konkursie otrzymują Dyplomy od Organizatora Konkursu.
7. Organizatorzy Finału Wojewódzkiego Konkursu Budownictwo – moja przyszłość” zapewniają
zakwaterowanie i wyżywienie dla drużyny i jej opiekuna z poza terenu Radomia – po uprzednim
zgłoszeniu do Głównego Organizatora Konkursu.
8. Inne osoby towarzyszące drużynom będą mogły skorzystać z zakwaterowania i wyżywienia za pełną
odpłatnością i po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.
9. Sprawy organizacyjne nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzygają Komitety Organizacyjne danego
etapu i podają je do wiadomości zainteresowanym z wyprzedzeniem pozwalającym na dostosowanie się
do podjętych ustaleń.
10. Pełna dokumentacja z przeprowadzonego Konkursu zostaje zachowana w archiwum WISBiOP
w Radomiu przez okres 1-go roku. Dokumentacja może być udostępniona władzom oświatowym do
wglądu. Kserokopie protokołu z przebiegu całego Konkursu wraz z listą laureatów zostaną przesłane
zainteresowanym szkołom.
11. Objęcie patronatem niniejszego konkursu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza
wpisania
tego
przedsięwzięcia
w
wykaz
zawodów
wiedzy,
artystycznych
i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły,
które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły.
3.
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