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REGULAMIN KONKURSU DLA DZIECI
NA RYMOWANKĘ O BEZPIECZEŃSTWIE

W GOSPODARSTWIE ROLNYM

1. Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala,
z siedzibą przy al. Niepodległości 190,00-608 Warszawa.

2. Cel Konkursu
2.1. Konkurs promuje prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z pracą i zabawą na
terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzuje Wykaz czynności szczególnie
niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy
powierzać dzieciom poniżej16 lat.
2.2. Uczestnictwo w Konkursie ma na celu angażowanie dzieci w poszerzanie wiedzy na
temat bezpiecznego przebywania i pracy w gospodarstwie rolnym, co ma zaowocować
poprawą bezpieczeństwa oraz zmniejszeniem liczby wypadków w rolnictwie.

3. Uczestnicy Konkursu
Uczestnikami Konkursu mogą by ć dzieci w wieku 11-14 lat, których przynajmniej jeden
rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników (w okresie
przyjmowania zgłoszeń do Konkursu).

4. Zadanie Konkursowe
4.1. Zadanie Konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 5, max. kilkanaście
wersów),promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z pracą i zabawą na

terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej Wykaz czynności szczególnie
niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy

powierzać dzieciom poniżej 16 lat.
4.2. Rymowankę do udziału w Konkursie zgłasza rodzic/opiekun prawny dziecka,
ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
4.3. Pracę Konkursową (Załącznik nr2 -przykładowy wzór zgłoszenia pracy konkursowej),
podpisaną imieniem i nazwiskiem uczestnika Konkursu, oraz wypełniony formularz
zgłoszeniowy ,który stanowi załącznik nr1do niniejszego Regulaminu (obydwa dokumenty

w plikach Word lub PDF) należy przesłać w terminie do dnia 31.08.2020 r. do godz. 24:00
na adres e-mail: rvmowanka@krus.gov.pl. W temacie e-mail należy wpisać: Konkurs na
rymowankę-Imię iNazwisko dziecka.



4.4. Do Konkursu można zgłosić jedną rymowankę autorstwa jednego dziecka.
4.5. W jednym e-mailu można zgłosić prace konkursowa wraz z formularzem zgłoszenia
jednego dziecka! W przypadku kilkorga dzieci, dokumenty każdego z nich powinny by ć
przesłane w osobnych e-mailachi

5 . Komisja Konkursowa
5.1. Komisję Konkursową do nadzorowania przebiegu Konkursu i wy łonienia zwycięzców
powołuje Prezes KRUS na wniosek Dyrektora Biura Prewencji. Komisja składa się z co
najmniej 5 osób, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.
5.2. Prace,które zostaną zakodowane poprzez nadanie im indywidualnego numeru,ocenią
członkowie Komisji wg. kryteriów zawartych w pkt. 6. Regulaminu. Wy łonionych zostanie
20 laureatów z największą ilością punktów. W przypadku równej liczby punktów decyduje
głos Przewodniczącego Komisji. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, a zawarte

w nim postanowienia i werdykty są ostateczne.
5.3. Po wy łonieniu 20 laureatów z największą liczbą punktów, na podany w formularzu
zgłoszenia adres e-mail zostanie wysłana prośba o przesłanie pocztą tradycyjną oryginału
wydrukowanej rymowanki oraz formularza zgłoszenia, podpisanych przez
rodzica/opiekuna prawnego dziecka. Dokumenty należy przesłać w terminie 5 dni
roboczych od daty wysłania e-maila do laureata (liczy się data nadania przesy łki do Kasy )
na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Biuro Prewencji, al. Niepodległości
190, 00-608 Warszawa. W przypadku nieprzekazania oryginałów dokumentów
w wyznaczonym terminie,zgłoszenie zostanie odrzucone i wybrana zostanie kolejna osoba
z listy .

6. Kryteria oceny
Przy ocenie rymowanki brana będzie pod uwagę:
a) zgodność z ideą i tematyką konkursu (max. 5 pkt.);
b) oryginalność i pomysłowość przekazania treści (max. 3 pkt.);
c) walory językowe (max. 2 pkt.);

7. Czas trwania Konkursu
7.1. Konkurs trwa od momentu ogłoszenia do dnia 31.08.2020 r. (decyduje data wpływu
rymowanki na wskazany w pkt. 4 Regulaminu adres e-mail).
7.2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 22.09.2020 r.
7.3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetoweiwww.krus.gov.pl oraz

profilu Kasy na Facebooku.

8. Nagrody
8.1. 20 laureatów z największą liczbą punktów zostanie uhonorowanych nagrodami
rzeczowymi o wartości ok. 300 zł.



8.2. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent
pieniężny .
8.3. 0 sposobie przekazania nagród laureaci Konkursu zostaną poinformowani
za pośrednictwem poczty e-mail.
8.4. Nagrody przyznane laureatom wymienione w pkt. 8.1, zgodnie z zapisem art. 21ust.1
pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, są

zwolnione z podatku dochodowego.

9. Warunki uczestnictwa
9.1. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Udział
w Konkursie oznacza akceptację treści Regulaminu w całości.
9.2. W Konkursie mogą wziąć udział jedynie prace ułożone samodzielnie przez uczestników
Konkursu, dotąd niepublikowane w Internecie, w książkach i czasopismach, a także

nienagradzane w innych konkursach.
9.3. Prace konkursowe,które nie spełnią wymogów określonych w niniejszym Regulaminie

zostaną odrzucone.
9.4. Rodzic/opiekun prawny dziecka biorącego udział w Konkursie, z chwilą zgłoszenia
dziecka i w jego imieniu przekazuje Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, bez
wynagrodzenia, majątkowe prawa autorskie do pracy , nieograniczone czasowo

i terytorialnie, na następujących polach eksploatacji: prawo do korzystania z pracy na

własny użytek, udostępnienia osobom trzecim,utrwalania, a także trwałego lub czasowego

zwielokrotnienia. Rodzic/opiekun prawny dziecka biorącego udział w Konkursie, zrzeka się

jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu korzystania przez Organizatora Konkursu z prac

zgodnie z niniejszym Regulaminem. Organizator Konkursu nie ponosi żadnej

odpowiedzialności prawnej z tytułu roszczeń osób trzecich, odnoszących się do naruszenia

ich praw autorskich.
9.5. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez

Organizatora Konkursu podanych danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego i dziecka

na potrzeby niniejszego Konkursu (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych).

10. Postanowienia końcowe
10.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają

przepisy Kodeksu cywilnego.
10.2. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia, przerwania lub przesunięcia

terminu zakończenia Konkursu.



Załącznik nr1

Formularz zgłoszenia

w Konkursie dla dzieci na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym

Dane dziecka:

Imię:
Nazwisko:
Wiek:

Dane rodziców/opiekunów prawnych:

Imiona
iNazwiska:

numer UNO

Adres zamieszkania/przekazania nagrody:
Miejscowość:
Uiica/nr domu:
Kod pocztowy:
Województwo:
Telefon:
Adres e-mail:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora, tj. Kasę Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa danych osobowych moich
i dziecka zgodnie z ustawą oOchronie Danych Osobowych,w związku z Konkursem dla dzieci
na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym, które nadesłały pracę
konkursową wraz z formularzem zgłoszenia na adres e-mail: rymowanka(5)krus.gov.pi

w terminie do dnia 31.08.2020 r. do godz. 24.00.

Podpis rodzica/opiekuna prawnego



Załącznik nr 2

Przykładowy wzór zgłoszenia pracy konkursowej

„Rymowanka":

(Imię i Nazwisko Dziecka)

(Podpis Rodzica)


