
                                                                                
                                                                                           

        

 

REGULAMIN KONKURSU  

organizowanego przez Placówkę Terenową KRUS w Brzesku za 

pośrednictwem strony internetowej www.powiatbrzeski.pl 

od 12.07.2021r. do 31.08.2021 r. pod hasłem: 

„Nie ryzykujesz gdy znasz i szanujesz” 

 
 

§ 1 CEL KONKURSU 
 

Konkurs ma na celu upowszechnianie wśród rolników „Zasad ochrony zdrowia i życia w 

gospodarstwie rolnym” oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkowych, a w konsekwencji ograniczenie 

liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników. 

 
§ 2 ORGANIZATOR KONKURSU 

 
Organizatorem konkursu jest Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 

Krakowie – Placówka Terenowa w Brzesku. 

 

§ 3 UCZESTNICY KONKURSU 
 

Konkurs skierowany jest do pełnoletnich rolników i domowników ubezpieczonych w KRUS PT 

Brzesko, którzy za pośrednictwem strony internetowej www.powiatbrzeski.pl : pobiorą, wypełnią i 

odeślą pocztą tradycyjną na adres placówki: PT KRUS w Brzesku, ul. Mickiewicza 27, 32-800 

Brzesko lub umieszczą we wrzutni dostępnej w siedzibie placówki test konkursowy (załącznik nr 1) 

wraz z klauzulą informacyjną (załącznik nr 2) oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych 

(załącznik nr 3). 

 

§ 4 KRYTERIA OCENY 
 

Uczestnicy Konkursu rozwiązują test jednokrotnego wyboru, złożony z 6 pytań. Za każdą odpowiedź 

można uzyskać 0 lub 1 punkt. Brak odpowiedzi jest uznawany za odpowiedź nieprawidłową, za 

którą uzyskuje się 0 punktów. Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora OR KRUS w 

Krakowie sprawdzi poprawność wypełnionych testów i wyłoni zwycięzcę z największą liczbą 

poprawnych odpowiedzi. W przypadku, gdy kilka osób będzie miało taką samą liczbę punktów, 

laureat zostanie wyłoniony na podstawie daty złożenia testu. O wygranej  i terminie wręczenia 

nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Wręczenie nagród odbędzie się w Placówce 

http://www.powiatbrzeski.pl/


Terenowej KRUS w Brzesku z zachowaniem zasad bezpieczeństwa  i  szczególnych środków 

ostrożności.  

 
 

 § 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 organizowany jest w terminie od 12.07.2021 r. do 31.08.2021 r.  

 Komisja Konkursowa sporządza protokół rozstrzygnięcia konkursu i wyłania laureatów. 

 Nagrody rzeczowe dla laureatów, w postaci materiałów poprawiających bezpieczeństwo 

pracy w gospodarstwie rolnym zostaną zakupione ze środków funduszu prewencji i 

rehabilitacji w ramach zaplanowanych  działań pozaszkoleniowych na 2021 rok. 

 
2. Postanowienia końcowe 
 

 Komisja konkursowa powiadamia wszystkich uczestników o wynikach konkursu, miejscu 

i terminie uhonorowania laureatów. 

 Odbiór nagród laureaci potwierdzają własnoręcznym podpisem. 

 Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Komisja Konkursowa, której 

decyzje są ostateczne. 

 Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz zgodę uczestnika  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. 

 
Brzesko, 08.07.20201r. 
 
 


