
 
                                    REGULAMIN 

konkursu dla rolników. 
 

Hasło konkursu: 
„Nie daj się wkr ęcić!” 

 
 
 
 
 
1. Cel konkursu: 
 
Celem konkursu jest wdrażanie, propagowanie zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy w rolnictwie oraz ochrony zdrowia i życia, a także zmniejszenie liczby 
wypadków wskutek pochwyceń przez ruchome części maszyn i urządzeń. 
 
 
2. Organizator: 
 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Brzesku. 
 
 
3. Uczestnicy konkursu: 
 
Udział w konkursie mogą wziąć udział osoby ubezpieczone w Kasie Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego na terenie działania Placówki Terenowej w 
Brzesku. 
Zgłoszenie udziału w konkursie dokonuje się na kuponie zgłoszeniowym. 
Wypełniony i podpisany kupon należy złożyć do Placówki Terenowej w 
Brzesku w terminie do dnia 28 listopada 2014r. 
 
Formularze zgłoszeniowe dostępne są w siedzibie Placówki Terenowej KRUS w 
Brzesku. 
 
 
4. Organizacja  konkursu: 
 
Konkurs obejmuje zasięgiem teren działania Placówki Terenowej w Brzesku. 
Jego ogłoszenie następuje od 20 października 2014r. poprzez udostępnianie 
kuponów zgłoszeniowych w siedzibie placówki oraz na łamach prasy lokalnej. 
Konkurs przebiega w dwóch etapach – zaproszeni do Placówki Terenowej 
uczestnicy konkursu wezmą udział w szkoleniu rolniczym z zakresu zagadnień 
bhp w rolnictwie które odbędzie się dnia 05-12-2014r, następnie rozwiążą test 
konkursowy składający się z 12 pytań – z jedną prawidłową odpowiedzią. Za 
przebieg konkursu odpowiedzialna jest komisja konkursowa w Placówce 
Terenowej w Brzesku. 
 



 
 
Komisję konkursową powołuje Dyrektor OR KRUS w Krakowie. 
 
Konkurs trwa od dnia jego ogłoszenia tj. 20 października 2014 roku do 05 
grudnia 2014r. Komisja konkursowa wyłania trzech laureatów spośród 
uczestników, którzy zdobyli największą liczbę punktów. W przypadku 
uzyskania tej samej liczby punktów o kolejności zajętego miejsca decyduje 
losowanie. Komisja konkursowa sporządza protokół o wynikach, przyznaniu 
nagród oraz pokwitowaniu odbioru nagród. 
Laureaci miejsc od I do III otrzymują nagrody rzeczowe. 
 
Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga komisja 
konkursowa. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne. 
 
5. Nagrody ufundowała KRUS O/R Kraków. 
 
6. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz zgodę 
uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez 
organizatora (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych, Dz. U. t.j. z 2002r. NR 101 poz. 962 z późn. zm,) w zakresie 
niezbędnym do prawidłowej realizacji celów konkursu. 
 
 


