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REGULAMIN KONKURSU  

dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Kocmyrzów-

Luborzyca pod hasłem : 

 „Wsi bezpieczna, wsi spokojna – przyśpiewki o bezpieczeństwie  
w gospodarstwie” 

 
 

 
§ 1 CEL KONKURSU 

 
Celem konkursu jest popularyzowanie znajomości zasad ochrony życia i zdrowia   

w gospodarstwie rolnym i eliminowanie zagrożeń wypadkowych w rolnictwie. 

 

§ 2 ORGANIZATOR KONKURSU 
 

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krakowie . 

 

§ 3 UCZESTNICY KONKURSU 
 

Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 

 

§ 4 KRYTERIA OCENY 
 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest ułożenie przyśpiewki dotyczącej zasad 

ochrony życia, zdrowia w gospodarstwie rolnym oraz eliminowania zagrożeń 

wypadkowych w rolnictwie.  

2. Przyśpiewka musi zawierać minimum osiem wersów. 

3. Do konkursu może przystąpić Koło Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Kocmyrzów 

- Luborzyca. Każde KGW może zgłosić do konkursu jedną przyśpiewkę. 

4. Praca konkursowa ma być podpisana danymi uczestnika tj. nazwa KGW oraz imię 

nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego przewodniczącej Koła.  

5. Pracę należy przesłać na adres e-mail: anna.berkowicz@krus.gov.pl 

lub weronika.mostowik@krus.gov.pl albo złożyć w siedzibie Oddziału Regionalnego 

KRUS w Krakowie (ul. Bratysławska 1a 31-201 Kraków) lub w Centrum Kultury  

i Promocji w Kocmyrzowie – Luborzycy w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs 

KRUS – przyśpiewka” wraz podpisanymi  załącznikami nr 2 i nr 3. 



6. Komisja Konkursowa dokona oceny i przyzna odpowiednią liczbę punktów od 1 do 

5 /gdzie, 5 to najwięcej a 1 to najmniej/ biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

-  związek przyśpiewki z tematyką bhp w rolnictwie  

- walory stylistyczne pracy.  

 

 
 § 5 ORGANIZACJA KONKURSU 

 
1.  Postanowienia ogólne 
    

 Za przebieg konkursu odpowiedzialna jest Komisja Konkursowa, powołana przez 

Dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

w Krakowie. 

 Konkurs będzie przeprowadzony od 1.10.2020 r. do 30.10.2020 r.  

 Komisja Konkursowa sporządzi protokół rozstrzygnięcia konkursu i wyłoni trzech  

laureatów.  

 Nagrody rzeczowe dla laureatów, w postaci materiałów poprawiających 

bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym zostały zakupione  ze środków 

Funduszu Prewencji i Rehabilitacji. 

 
2. Postanowienia końcowe 
 

 Komisja Konkursowa powiadamia wszystkich uczestników o wynikach konkursu,  

a laureatów o miejscu i terminie odebrania nagród. 

 Odbiór nagród laureaci potwierdzają własnoręcznym podpisem. 

 Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz zgodę 

uczestnika/rodzica/opiekuna na przechowywanie i przetwarzanie jego danych 

osobowych przez organizatora. Dane osobowe przekazane Kasie Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego przez uczestników konkursu będą gromadzone 

i przetwarzane w celu jego realizacji, wyłonienia zwycięzców, doręczenia nagród 

oraz działań prewencyjnych. Informacje na temat danych osobowych i ich 

przetwarzania – stanowi załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3. 

 
 
 
Kraków, 23.09.2020 r. 
 
 
 
………………………………....                                                ……………………………... 
(podpis Kierownika jednostki)                                               (podpis osoby sporządzającej) 


