
KONKURS DLA ROLNIKÓW

Szanowni Państwo,

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego serdecznie zachęca rolników, domowników i osoby

pracujące w gospodarstwach rolnych do korzystania z materiałów popularyzatorskich znajdujących

się na stronie internetowej https://www.krus gov.pl/zadania-krus/prewencia/ oraz Facebook KRUS.

W tym celu przygotowaliśmy dla Państwa konkurs - regulamin, test oraz oświadczenie RODO

znajdują się w załączniku ogłoszenia, na stronie Urzędu Gminy.

Aby wziąć udział w konkursie należy drogą mailową, na adres ielenia.Rora@krus.gov.pl lub

korespondencyjnie na adres PT KRUS w Jeleniej Górze al. Jana Pawła Il 13 58-500 Jelenia Góra,

nadesłać wypełniony i podpisany test z podpisaną informacją RODO. Wymienione dokumenty można

też złożyć osobiście w siedzibie PT KRUS w Jeleniej Górze, wrzucając je do skrzynki podawczej.

Na uczestników konkursu czekają bardzo atrakcyjne nagrody ufundowane przez OR KRUS we

Wrocławiu.

Jednocześnie przypominamy, że w obecnej sytuacji szczególnie należy dbać o zdrowie, a stan

psychofizyczny rolnika ma ogromny wpływ na występowanie wypadków w gospodarstwach rolnych.

Dlatego zachęcamy do prowadzenia zdrowego trybu życia, regularnych badań lekarskich, zdrowego

odżywania i stosowania przerw podczas wykonywania pracy fizycznej.

MĄDRZE POSTĘPUJESZ
WYPADKU NIE SPOWODUJESZ



Jelenia Góra, dnia 01.06.2021 r.

Za~I~~°nr
Regulamin konkursu dla rolników z powiatu jeleniogórskiego pt:

„Mędrze postępujesz wypadku nie spowodujesz”, który odbędzie się w dniach od 07.0”2021 rr
18.06.2021 r. dla rolników i ich domowników z Gminy Stara Kamienica.

I. Organizatorem konkursu jest KRUS OR we Wrocławiu, w którego imieniu działa PT *

Jeleniej Górze.

II. Celem konkursu jest:
o upowszechnianie podstawowych zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym,
o zachęcenie rolników do wdrażania podstawowych rozwiązań zwiększających

bezpieczeństwo i higienę pracy we własnym gospodarstwie rolnym,
o oddziaływanie na zmniejszenie liczby zdarzeń wypadkowych w gospodarstwie

rolnym.

Ill. Uczestnikami konkursu mogą być rolnicy i domownicy ubezpieczeni w Kasie z Miasta
Wojcieszów.

IV. Zasady i sposób przeprowadzenia konkursu:

Konkurs zostanie przeprowadzony w formie testu, który zawiera 7 pytań. Każde pytanie
posiada trzy odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłową
odpowiedź przyznaje się I punkt, za odpowiedź nieprawidłową O punktów.

I. Testy konkursowe dostępne będę na stronie intemetow,~ Urzędu Miasta Wojcieszów.
2. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika prawdziwych danych

osobowych niezbędnych do przekazania nagrody.
3. Uczestnicy zgłaszają się do udziału w Konkursie poprzez wypełnienie testów i przekazanie ich

do dnia 18.06.2021r. drogą elektroniczną na adres ieleniaQorw&%rusQov,pl lub pocztą na
adres: PT KRUS al. Jana Pawła 1113 58-500 Jelenia Góra.

4. Konkurs przeprowadzony będzie w formie testu składaj4cego się z 7 pytań zamkniętych.
5. W przypadku uzyskania przez uczestników konkursu równorzędnej ilości punktów, Komisja

wyłoni zwycięzcę - zwycięzców poprzez wylosowanie prawidłowo wypełnionego testu.
6. Komisja Konkursowa sporządza protokół, który będzie zawierał imię i nazwisko laureata.

laureatów Konkursu.
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21.06.2021 r. Zwycięzca - Zwycięzcy Konkursu

poinformowani zostanę o wygranej telefonicznie.
8. Zwycięzca - z”~ycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe. Sposób ich przekazania zostanie

ustalony indywidualnie ze zwycięzcami.

V. Fundatorem nagród rzeczowych dla zwycięzcówjest O/R KRUS we Wrocławiu.
VI. Niniejszy regulamin stanowi podstawę organizacji konkursu i otrzymują go wszystkie

zainteresowane strony do wiadomości i realizacji

Udziat w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku
uczestników konkursu oraz przetwarzaniem ich danych osobowych.
/nazwiskg laureatów konkursu oraz ich wizerunek mogę być prezentowane w mediach/
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