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Prezes
Zachodniopomorskiej
Izby Rolniczej w Szczecinie

Dot.: II Ogólnopolskiego
w Gospodarstwie

Konkursu

dla Dzieci na Rymowankę

o Bezpieczeństwie

Rolnym.

KasaROlnSe;ł~2~d~i:::~ew'(osza'inie

informuje,
o

że ogłoszony

Bezpieczeństwie

pozytywnych

w

zachowań

został II Ogólnopolski
Gospodarstwie

związanych

Konkurs

Rolnym,

dla Dzieci na Rymowankę

którego celem

z pracą i zabawą

jest

na terenach

promowanie

wiejskich

poszerzanie wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie

oraz

rolnym.

Przedsięwzięcie skierowane jest do dzieci w wieku 11-14 lat, których przynajmniej jeden
rodzic lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznego rodziców.
Zadaniem

konkursowym

nawyki i zachowania
rolnego,

a także

związanych

uczestnika jest ułożenie rymowanki

dzieci związane

popularyzującej

z prowadzeniem

z pracą i zabawą

wykaz

gospodarstwa

czynności
rolnego,

promującej

na terenie

szczególnie
których

prawidłowe

gospodarstwa

niebezpiecznych,

nie wolno

powierzać

dzieciom poniżej 16 lat. Tegoroczna edycja nawiązuje do 30-lecia działalności KRUS na
rzecz poprawy

bezpieczeństwa

pracy

mieszkańców

wsi i przebiegać

będzie

pod

hasłem: "Bezpiecznie na wsi mamy - od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy".
Pracę

konkursową

wraz

z

niezbędnymi

dokumentami

Regulaminu Konkursu, tj. wypełniony formularz zgłoszeniowy

stanowiącymi

załączniki

oraz dwa druki dotyczące

przetwarzania danych osobowych należy przesłać do 09.04.2021 r. na adres e-mail:

rymowanka@krus.gov.pl

lub pocztą tradycyjną na adres:
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Biuro Prewencji
al. Niepodległości 190
00-608 Warszawa.

Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody rzeczowe.

Chcąc

dotrzeć

o upowszechnienie

do

jak

najszerszego

grona

dzieci,

zwracamy

idei naszego konkursu poprzez umieszczenie

się

z

prośbą

załączonego

plakatu

na portalu internetowym oraz w widocznym miejscu w siedzibie Państwa instytucji.
Szczegółowe

informacje

dostępne są na stronie internetowej

Kasy: www.krus.gov.pl

oraz w jednostkach terenowych KRUS.
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W załączeniu:
1.
2.

Regulamin Konkursu.
Plakat o konkursie.
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