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K O N K U R S 

Rolniku - żyj świadomie i bezpiecznie 
 

REGULAMIN KONKURSU 
 

§1 

TEMAT I CEL KONKURSU  

1. Konkurs  pod hasłem: "Rolniku – żyj świadomie i bezpiecznie”  

2. Celem Konkursu jest: 

   - Kształtowanie bezpiecznych zachowań rolników podczas pracy w rolnictwie; 

   - Wyrobienie własnej oceny zagrożeń wypadkowych i sposób ich eliminacji; 

   - Promocja problematyki ochrony pracy w gospodarstwie rolnym; 
 

§2 

ORGANIZACJA KONKURSU 

1. Organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział 

Regionalny w Kielcach z siedzibą przy ul. Wojska polskiego 65B, 25-389 Kielce. 

3.Czas trwania Konkursu: 01.07.2020r. - 30.09.2020r.  

 

§3 

UCZESTNCY KONKURSU 

Uczestnikami Konkursu mogą być właściciele gospodarstw rolnych z terenu Województwa 

Świętokrzyskiego. 

§4 

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy: 

 samodzielnie zidentyfikować zagrożenia wypadkowe występujące na terenie swojego 

gospodarstwa rolnego. 

 odpowiedzieć na 20 pytań zawartych w liście kontrolnej.  

 Za każde pytanie można zdobyć 1 pkt.  

 Właściciel gospodarstwa może przesłać tylko jedno zgłoszenie. 

 Przesłać listę kontrolną wraz z formularzem zgłoszeniowym do OR KRUS w Kielcach lub 

najbliższej Placówki Terenowej KRUS. 

§5 

ZGŁOSZENIA 

1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego 

oraz listy kontrolnej. 



    Formularz zgłoszeniowy musi zawierać następujące dane: 

1) imię i nazwisko Uczestnika, 

2) adres zamieszkania Uczestnika, 

3) telefon kontaktowy, 

4) adres E-mail, 

5) oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu, 

6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych                               

i wykorzystanie wizerunku, 

7) profil produkcji gospodarstwa rolnego.  

2. Listy kontrolne wraz z formularzem zgłoszeniowym powinny trafić do Oddziału 

Regionalnego KRUS w Kielcach lub Placówki Terenowej  w nieprzekraczalnym terminie do 

30 września 2020r. (liczy się data wpływu zgłoszenia do Oddziału lub Placówki Terenowej 

KRUS) 

 

§6 

WYŁANIANIE LAUREATA KONKURSU I NAGRODY 

1.Listy kontrolne sprawdza Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. 

2.Komisja Konkursowa na podstawie ilości wyeliminowanych zagrożeń w danym 

gospodarstwie wyłoni laureata Konkursu. 

3. Od decyzji Komisji Konkursowej nie ma odwołania. 

4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w miesiącu grudniu 2020r.  

 

§7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin jest dostępny w Oddziale Regionalnym KRUS w Kielcach oraz Placówkach 

Terenowych KRUS na terenie województwa świętokrzyskiego.  

 2.Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres e-mail: 

arleta.bracha@krus.gov.pl lub telefonicznie 41 348 19 81. 

3.Niniejszy regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu i jest 

udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu na stronach internetowych. 

4. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, zgodnie rozporządzeniem 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).  
5. Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu trwania Konkursu                          

i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu                      

w miejscach, w których uprzednio opublikował regulamin Konkursu. 

6.  Organizator informuje uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w 

związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia 

Konkursu, promocji Konkursu oraz informowania o Konkursie. 

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie ostateczne decyzje podejmuje 

Komisja Konkursowa.  


