
 
 

 
 

Regulamin 
konkursu dla rolników   nt. "Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym" 

 
I. OGANIZATOR: 

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Zielonej Górze       

ul. Gen. Józefa Bema 44, Zielona Góra 65-170 

 

 

II. CEL: 

Celem konkursu jest: 

- kształtowanie bezpiecznych zachowań rolników podczas pracy w gospodarstwie 

rolnym, 

- wyrobienie własnej oceny zagrożeń wypadkowych i sposób ich eliminacji, 

- promowanie i upowszechnienie wśród rolników wiedzy o zagrożeniach wypadkami 

przy pracy rolniczej i rolniczymi chorobami zawodowymi. 

 

 

III. UCZESTNICTWO: 

W konkursie mogą wziąć udział rolnicy z powiatu zielonogórskiego, podlegający 

ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS.  

 

 

IV. ZASADY  UDZIAŁU W KONKURSIE: 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy: 

1) Samodzielnie zidentyfikować zagrożenia wypadkowe występujące na terenie 

własnego gospodarstwa rolnego, odpowiadając na 20 pytań zawartych w liście 

kontrolnej. 

2) Za każde pytanie można zdobyć 1 punkt. 

3) Właściciel gospodarstwa rolnego może przesłać tylko jedno zgłoszenie. 

4) Wypełnioną listę kontrolną wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać 

do dnia 30 września 2020 roku na adres Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego Oddział Regionalny w Zielonej Górze ul. Gen. Józefa Bema 44,     

65-170 Zielona Góra. 

5) Zgłoszenie do udziału w konkursie polega na wypełnieniu formularza 

zgłoszeniowego oraz listy kontrolnej. Formularz zgłoszeniowy musi zawierać 

następujące dane: 

a) Imię i nazwisko Uczestnika, 

b) Adres zamieszkania Uczestnika, 

c) Telefon kontaktowy, 

d) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych              

i wykorzystanie wizerunku 

e) Profil produkcji gospodarstwa rolnego (uprawa, hodowla, mieszane). 

 

 



V. NADZÓR: 

 

1. Za prawidłowy przebieg Konkursu odpowiedzialna jest komisja w składzie: 

 

Przewodniczący komisji - Izabela Madziar –  kierownik Wydziału Prewencji, Rehabilitacji  

       i Orzecznictwa Lekarskiego  

       KRUS OR w Zielonej Górze 

Członek komisji   - Agata Dulat  -St. specjalista w KRUS OR w Zielonej Górze 

 

 

 

 

VI. SZCZEGÓŁOWE ZASADY: 

 

1. Regulamin jest dostępny w KRUS OR w Zielonej Górze. 

2. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres e-mail:  

agata.dulat@krus.gov.pl lub telefonicznie 68 452 31 06. 

3. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz zgodę Uczestnika      

na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych i wykorzystanie jego 

wizerunku przez Organizatora (na podstawie art. 6 ust.1 lit..a.c oraz art. 9 ust. 2 lit.a     

i lit. h ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE. 

 

Dane osobowe i wizerunkowe posłużą promowaniu działań prewencyjnych poprzez 

upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych przedstawiających nasz wizerunek 

jako element budowania pozytywnego wizerunku administratora w przestrzeni 

publicznej i w mediach. 

 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  

1. Komisja działa w oparciu o niniejszy regulamin. 

2. Do zadań Komisji należy organizacja i nadzór nad prawidłowym przebiegiem 

Konkursu: 

3. Komisja konkursowa sprawdzi listy kontrolne i na podstawie ilości wyeliminowanych 

zagrożeń w danym gospodarstwie wyłoni laureatów Konkursu. 

4. Od decyzji Komisji Konkursowej nie ma odwołania. 

5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie ostateczne decyzje 

podejmuje Komisja Konkursowa. 

6. Sporządzenie protokołu końcowego z przebiegu konkursu oraz ogłoszenie wyników     

i wręczenie nagród nastąpi do 31.10.2020 roku. 

7. Odbiór nagród zostanie potwierdzony przez Laureatów konkursu własnoręcznym 

podpisem. 

8. Nagrody rzeczowe w konkursie, których jednorazowa wartość przekracza 2000 zł 

opodatkowane są podatkiem zryczałtowanym w wysokości 10% wartości nagrody, 

który powinien być opłacony przy odbiorze nagrody (zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 roku –             

tj. Dz U. z 2019 roku poz. 1387 ze  zm.). 
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