
 

 

Załącznik 3 

 

Przepisy BHP 
 

W trakcie prac należy utrzymać czystość i porządek. Wszystkie narzędzia, przedmioty 
wykorzystywane do pracy muszą znajdować się w wyznaczonych miejscach. Uczestnicy 
odpowiedzialni są za wszystkie spowodowane przez siebie szkody i są zobowiązani pokryć je  
z własnych środków pieniężnych, lub gdy istnieje taka możliwość naprawić.  

Podczas posługiwania się z narzędziami niebezpiecznym oraz klejami należy zachować 
odpowiednią ostrożność. Wszystkie prace związane z cięciem i klejeniem elementów należy 
wykonywać w przeznaczonym do tego miejscu.  

Dostępne środki klejące mogą wywoływać uczulenia oraz podrażnienia. Należy uważać 
aby żadne ze środków nie dostały się do oczu, nosa, ust itp. Każdy uczestnik bezwzględnie 
zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić organizatorów o zauważonych nieprawidłowościach. 
W razie zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego trzeba natychmiast ostrzec współpracowni-
ków, a także powiadomić organizatorów.  

Uczestnik znajdujący się pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych  
w czasie trwania konkursu będzie zdyskwalifikowany.  

Organizator nie zapewnia Uczestnikom w trakcie trwania Konkursu ubezpieczenia  
od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej, ani żadnych innych form ubezpieczeń. Organizator nie ponosi 
odpowiedzialności za rzeczy Uczestników. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do przestrze-
gania poleceń wydawanych przez Organizatora. Jednocześnie obowiązują wszystkie zasady BHP, 
PPOŻ panujące na Politechnice Koszalińskiej i zgodne z jej regulaminem. 

 
Klej: 

1. Stosować się do zaleceń producenta.  
2. W przypadku kontaktu ze skórą należy przemyć ją bieżącą wodą i mydłem. Zmienić 

zabrudzoną nasączoną odzież.  
3. W przypadku kontaktu z oczami należy przemyć oczy pod bieżącą wodą (przez 10 

minut). 
4. Po przedostaniu się do dróg oddechowych należy dostarczyć świeże powietrze. 
5. W przypadku połknięcie należy przepłukać jamę ustną, wypić 1-2 szklanki wody. 
6. W razie utrzymywania się nadal skutków nieodpowiedniego obchodzenia się z klejem 

należy zgłosić się do lekarza.  

Ostre narzędzia: 
1. Nie tnij przedmiotów trzymając dłonie zbyt blisko siebie biorąc pod uwagę przyłożoną  

do cięcia siłę – im większej siły używasz, tym dalej od siebie trzymaj dłonie. 
2. Nie tnij w taki sposób, że nie widzisz, gdzie są palce i dłoń ręki nietrzymającej noża. 
3. Nie wykonuj gwałtownych ruchów dłonią z nożem w pobliżu innej osoby. 
4. Nie zostawiaj noża z odkrytym ostrzem bez opieki w miejscu, w którym może stanowić 

zagrożenie dla ciebie, albo innych osób nie wiedzących o narzędziu. 
5. W razie ewentualnego skaleczenia poinformować o tym organizatorów. Rany oraz skale-

czenia zostaną opatrzone w miarę możliwości na miejscu.   
 
 


