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ogłasza
vm Ogólnopnlski Konkurs Plastyany dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi

mamy _ upadkomzapobiegamy”›

pod Honorowym Patronatem Ministra Rnlnictwa i Rozwoju Wsi

Pana Krzysziofn Jurgiela

REGULAMIN KONKURSU

śl
Temal i cel konkursu

!. Kunkuls ogłaszany jest pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy * upadkom
zapobi=gamy”„

z. Cclckunkuvsu:
a) promowanie wśród uczniów szkół pedsizwowycii z temów wiejskich
pozytywnych mhowań związanych z pracą i zabawą na mne gospndamwa
mlnego;
bjpopularymwanie Wykazu czynności szczególnie nizbupzzcznych miqzzmh
z mwmfzemm gospadarxrwa mlnga. kórych nie walna Pawi-maz aziecipm
„nizej 16 lat.

5 z
Organizuuir i współarganizamny konkursu

1. Organizzwremkonkursu jestKBsa RolniczegoUbezpieczenia spoiemego.
z. Współorganimomm koukmsujesr Pańsiwovm InspekcjaPracy.

:, Wspńlargxnizatomni konkursu mogą równiez zosue' Instytucje i organizacj:
działające na rzecz puymwy uwieczuisrwa na łamach wicjsldch. a także inne
podmioty» misie zgłosiły chęć wspauiucy na poszczególnych enpzcii komisu



a; 3

Uczesmity konkursu

. uezesmikami konkuiso mogą być uczl-liowic szkol poosrawowyohw naslepująoyoh
karegonachwiekowych:

l gmpa klasy o _ lll szkoly podsrawowei
ll grupa , klasy lv ,Vll szkoly nodsrawowej

. We wsooizawoolmorwle nie mogą brać udziału laurem szczebla ogólnopolskiego
mmdnich edyoji konkursu.

54
Zadanie konkursowe

. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pmcy plaslycznej w fonnacie A3,
w dowolnej technice, na wma! zapobiegania najaę ei wysxeoujacyrn
w gosyndarstwach mlnych wypadkom - upadkom osob.

. Praca powinna być wykonana indywidualnie przez uczmzikn kOnkm'Su z matemłów
trwałych. gwarantujących odporność na uiszczenie w czasie uansponu
iomechowywauia Pracy nie nalezy oprowino'.

. Praca niemozna powiuua oye owale opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem
uezesmika konkursu.

_ Do konkuisnmozna zglosiejeclnapraoę plsstyozna.
. Do pracy konkursowej powinien być dołączony formularz ąłcszcmowy slanomący
zalącznik nr l do niniejszego regulaminu Prace plastymle bez dołączunzgo
formulamame będą brać udziału w konkursie

. Pracę zgłasza szkola. da której dziecko uczeszoza a w wyjątkowych przypadkach
rodzic lub epickimpmwny dziecka.

55
Kryteria oceny

Pny ocenie proc konlonsowyohkomisje konkursowe wezmapod uwagę:

a) zgodnośćz (max:/ką konkursu i „' noone pubdstawienie (max. 6 pkt.);
b) walory esreryozoe mcy (ma. 2 pkt.);
c) oryginalność,pomysłuwcść w zohrazowaniuprzeslania konkursu (maxi pkt.).

56
Orguizacjz eliminacji

„ Konkurs pmbiegaw dwóch elanooh:
a) wnjcwódzkim.
h) ogólnopolskim.
Etap wojewodzki może być popmdzooy elimiuncjann nizszego szczebla Sposoh
przeprowadzenia tych eliminacji i nagradzania lauroarow okresla dyrektor oddziału
regionalnego





śS
Posunowimin końcwwe

. organizmu! nie zwraca dosiarczohych pm Z chwilą zgłoszenia danej pracy dn
konkinsu, na Organizatom. ' masę Rnlniczego Uhcznioozenia Społecznego,
przmhodą niandpharnio własnaś pracy oraz przysługujące uozosinikowi suwrskie
pmvm mająlkowc do tej pracy. niwgmniczone msowo i reryionninio, na
następujących noiaoh eksploaiacji: prawo do korzysmnia z pracy na Mamy uzywk.
udostępniania osobom nzooirn, uowniania trwalego lub czasowego zwielnkmmicnia,
wprowadzania do pamieci kompmcn, publikowania Organizatorjosr raz uprawniony
do wykonywania w innoniu uczestnika osobistych praw autorskich do zgłoszonej
pracy.

. Dn konkursu nie będą dopuszczane prace, kiora zawierają nessi niozgodno z prawem,
posiadająmona plagam lub mogą prowadzić domonia praw innych usób.

. Przystąpienie do konkursu Dmaczaakccpma'; Regulaminu.

. Warunkiem niozbadnym do wzięcia udziału w Konkursi: jm podpisanie pasz
rodziców/opiekunów przmyda dziecka M'wxadczcuia o wwa/emu @@ @
przechowywanie„W: danych oso wvch gm organizmom (zgodnie z
ustawą z dnia 29 oiarpnia 1997 r. o ochronie danych nwbowych (Dz. U. zmio r. poz.
922), sranovdaoogo nlącmil;nr 3 do niniejszego regulaminu.

_ W sprawach nieuregulowanych w mniejszym roguiarmnro nslatcczne decyzję
podejmujeConuaina Komisja Konkursowa.

. Regulamin konkursu jest dosiępny m. in. na strome intemetowej Kasy
www_krusścvgi oraz wjednastkach wxcnowych KRUS.
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Z:]ączuik ur 3

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZESTNIKA
KONKURSU „BEZNECZN'IENA WSIMAMY * UPADKOM ZAPOBIEGAMY"
() WYRAŻENIU zacny NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

12— niżej podpisany „
mdzidoplckun pmwny

ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

inu; „amm mdzlu/DVIchll-I num-ugo

om„
w związku z przystąpiemem do Konkursu Plaslyczncgo dia Dzioci „Bezpieczni: na wxi

mamy * upadkam zapobiegamy”, organiznwanego niz/oz Kasę Roimozogo Uhczpicczenia

Spała-„mega wyrazam zgudę na praniwomnio danych osobowychmaz wizorunku zarowno

moich, jak i dziooko zgioszonegodo konkulsu.

Oświadczam, IZ przyjmuje; do wiadomości, zo;

I. Adminisuawrcm tak zobmnych danych osobuwych jest Kasa Rolniczego
UbezpieczeniaSpuieoznego
Moj: dnnc osnbowe i dane dziecka będą przetwarzane wyiaczuio w oniu
Imliżaqi konkursu.
Moje dono osobowe oniz dane majch dzieckamogą zasiać udostępnione innym
podmiotomwyłącznie w celu udzieioniaWsparclaw realizacji konkursu.
Podanie dnuychjesl dobrowoinn
Mam prawa dostępu do Inos-ci swoich danych i danyth dziecka wraz ich
poprawiania.

Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykonysianio, pokazywanie i publikowanie

mojogo wizcnmku, nazwiska, głosu w dowolnym fonnnoio i we wszystkich mediach dia

ooiow zwiazanych z infomacją i promocją konkursu, bez konieczności kazdomowego ion

zatwierdzania

czytamy pndpii Mziw'apicknna pinwuogd momi:Konkursu


