
X  Ogólnopolski Konkurs Plastyczny  
„Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” 

Regulamin etapu szkolnego i regionalnego 
 

1. Uczestników etapu szkolnego i regionalnego konkursu obowiązują zasady regulaminu 
ogólnopolskiego, zatwierdzonego przez Prezesa KRUS. 

2. Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa 
łódzkiego. 

3. Teren województwa łódzkiego podzielono na następujące regiony: 
● region Łodzi – szkoły z miast i gmin leżących na terenie powiatów: brzezińskiego, 

kutnowskiego, łęczyckiego, łowickiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego, 
zgierskiego i Łodzi. 

● region Zduńskiej Woli – szkoły z miast i gmin leżących na terenie powiatów: łaskiego, 
pajęczańskiego, poddębickiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego 
i zduńskowolskiego. 

● region Tomaszowa Mazowieckiego – szkoły z miast i gmin leżących na terenie 
powiatów: bełchatowskiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, 
rawskiego, skierniewickiego i tomaszowskiego. 

4. Przynależność terytorialna szkoły decyduje o regionie, w którym placówka oświatowa 
bierze udział. 

      5. Organizatorem Konkursu jest Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego w Łodzi, a współorganizatorami (na etapie wojewódzkim) przedstawiciele 
Wojewódzkiej Komisji ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, m. in. 
Kuratorium Oświaty w Łodzi, Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Oddział Terenowy 
KOWR w Łodzi, Łódzki Oddział Regionalny ARiMR, Komenda Wojewódzka 
Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą 
w Bratoszewicach, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego oraz Towarzystwo 
Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. 

6. Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań podczas pracy  
i zabawy na terenach wiejskich (w szczególności związanych z zagrożeniami ze strony 
zwierząt hodowanych w gospodarstwie rolnym), poszerzenie wiedzy z zakresu bhp 
w gospodarstwie rolnym, a także rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz 
indywidualnych zdolności twórczych. 

7. Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych, o których mowa w pkt 2., 
w następujących kategoriach wiekowych: 
I grupa – klasy 0- III szkoły podstawowej, 
II grupa – klasy IV-VIII szkoły podstawowej. 

8. W  konkursie nie mogą brać udziału laureaci (finaliści) szczebla ogólnopolskiego 
poprzednich edycji. 

9. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach: 
I etap - eliminacje szkolne, 
II etap – eliminacje regionalne. 

10. Eliminacje szkolne przeprowadzą szkoły we własnym zakresie. Komisję szkolną 
powołuje dyrektor szkoły. 

11. Etap szkolny polegać będzie na samodzielnym wykonaniu przez ucznia pracy plastycznej 
w formacie A3, w dowolnej technice plastycznej z materiałów trwałych, gwarantujących 
odporność na zniszczenie w czasie transportu i przechowywania, o tematyce związanej 
z bezpieczeństwem w środowisku wiejskim. Praca plastyczna powinna być trwale 
opisana imieniem i nazwiskiem uczestnika. 
Należy zwrócić uwagę dzieci, by tworząc prace plastyczne uwzględniły zagrożenia 
o tematyce związanej z obecnością w gospodarstwie rolnym zwierząt gospodarskich 
(zagrożenia ze strony zwierząt gospodarskich a także sposoby zapobiegania wypadkom z 
udziałem zwierząt hodowlanych). 
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12. Dyrekcja szkoły do dnia 28 lutego 2020 r. przesyła po jednej najlepszej pracy 

plastycznej z każdej z dwóch kategorii wiekowej wraz z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4: 
informację o ilości uczestników etapu szkolnego w każdej z grup (bez listy 
obecności), wypełnionym formularzem zgłoszeniowym uczestnika (załącznik nr 2), 
oświadczeniami rodziców/opiekunów o ochronie danych i wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych, na adres właściwej jednostki organizacyjnej KRUS (zgodnie 
z siedzibą szkoły) z dopiskiem na kopercie „Konkurs Plastyczny: Bezpiecznie na wsi”. 
Nie dopuszcza się przyznawania miejsc ex equo. 
 
Adres do korespondencji dla szkół z regionu Łodzi: 

Kasa  Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
Oddział Regionalny w Łodzi 
ul. Żeligowskiego 32/34, 90-643 Łódź 
tel.: (42) 665 07 13, (42) 665 07 29 
fax: (42) 633 23 46, e-mail: lodz@krus.gov.pl 
 

Adres do korespondencji dla szkół z regionu Zduńskiej Woli: 

Kasa  Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
Placówka Terenowa w Zduńskiej Woli 
ul. Żeromskiego 22, 98-220 Zduńska Wola 
tel.: (43) 823 93 10, (43) 824 14 18;  
fax: (43) 823 31 61, e-mail: zdunskawola@krus.gov.pl 
 

Adres do korespondencji dla szkół z regionu Tomaszów Mazowiecki: 

Kasa  Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
Placówka Terenowa w Tomaszowie Mazowieckim 
ul. Grota Roweckiego 38/40, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 
tel.: (44) 725 64 16, (44) 725 64 25;  
fax: (44) 725 64 29, e-mail: tomaszowmazowiecki@krus.gov.pl 
 

13. Komisje regionalne konkursu powołuje dyrektor OR KRUS w Łodzi. 
14. Komisja regionalna powołana przez organizatora dokona oceny nadesłanych prac w obu 

kategoriach wiekowych i zdecyduje o lokacie. 
15. Każda z 3 komisji regionalnych wyłania po dziesięć prac spośród nadesłanych przez 

szkoły w każdej kategorii wiekowej i przekazuje do oceny wojewódzkiej komisji 
konkursowej. 

16. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
17. Szczegółowe informacje dotyczące miejsca, terminu podsumowania etapu regionalnego 

konkursu, sposobu ogłoszenia jego wyników oraz o przyznaniu nagród, laureaci 
konkursu otrzymają w stosownym czasie na piśmie. 

18. Organizatorzy Konkursu przewidują nagrody indywidualne oraz upominki za najlepsze 
prace dla uczniów zakwalifikowanych do finału etapów regionalnych i finału etapu 
wojewódzkiego, których uczniowie uzyskają największą liczbę punktów. 

19. Nagrody i upominki zostaną wręczone po ogłoszeniu wyników, w dniu posumowania 
etapu regionalnego konkursu, na który zostaną zaproszeni uczniowie, autorzy najwyżej 
ocenionych prac plastycznych. 

20. Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania prac wykonanych przez 
uczestników konkursu w celu promocji i szerzenia idei konkursu. 
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Załącznik nr 1 

 

 

Informacja o ilości uczniów Szkoły Podstawowej 

w ………………………………..….. , 

którzy wzięli udział w etapie szkolnym X Konkursu Plastycznego 

„Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” 

 

Liczba uczniów biorących udział w etapie szkolnym 

Grupa I (klasy „0”-III) Grupa II (klasy IV-VIII) 

  

 
 
 
 
 
 

…….……………………. 
pieczątka szkoły 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 3 
 

INFORMACJE NA TEMAT DANYCH OSOBOWYCH I ICH PRZETWARZANIA 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż: 
1) administratorem danych osobowych Pani/Pana, Pani/Pana dziecka lub Pani/Pana podopiecznego* jest Kasa Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 190, kod pocztowy 00-608, którą zgodnie 
z art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników kieruje Prezes Kasy. 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (e-mail) - iod@krus.gov.pl;  
3) dane osobowe Pani/Pana, Pani/Pana dziecka lub Pani/Pana podopiecznego* przetwarzane będą w celu realizacji zadań 

wynikających z art. 63 Ustawy o Ubezpieczeniu Społecznym Rolników, tj. prowadzenia działalności na rzecz 
zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym, np. organizowania konkursów, 
szkoleń, pokazów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. a i lit. h ww. rozporządzenia;  

4) kategoria danych osobowych: dane zwykłe i szczególna kategoria danych (dane wrażliwe); 
5) odbiorcą danych osobowych Pani/Pana, Pani/Pana dziecka lub Pani/Pana podopiecznego* będą wyłącznie podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym podmioty świadczące usługi na 
rzecz KRUS współorganizatorzy X Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy 
zwierzęta znasz i szanujesz”, patroni medialni i fundatorzy nagród; 

6) dane osobowe Pani/Pana, Pani/Pana dziecka lub Pani/Pana podopiecznego* będą przechowywane przez okres realizacji 
zadań związanych z prowadzeniem przez Kasę działalności prewencyjnej na rzecz zmniejszania liczby wypadków 
i chorób zawodowych rolników;  

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych Pani/Pana, Pani/Pana dziecka lub Pani/Pana 
podopiecznego* oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana, Pani/Pana 
dziecka/danych osobowych Pani/Pana podopiecznego* narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych Pani/Pana, Pani/Pana dziecka/danych osobowych Pani/Pana 
podopiecznego* jest dobrowolne i pomocne do prowadzenia działalności prewencyjnej; 

10) dane osobowe Pani/Pana, Pani/Pana dziecka/dane osobowe Pani/Pana podopiecznego* będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany, a także przetwarzane w celach statystycznych. 

 
                                                                                 .......……..…...…....…………………………………………… 

Data, miejsce i czytelny podpis osoby/ rodzica/ów/opiekuna/ów prawnego/ych* 
* niepotrzebne skreślić 

 
 

Załącznik nr 4 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 
 

W związku z przystąpieniem do X Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi: nie 
ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”, oświadczam/y, że wyrażam/y*  zgodę na przetwarzanie moich/naszych  
danych osobowych oraz wizerunkowych i/lub* mojego / naszego* dziecka podopiecznego przez administratora - Kasę 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorów, fundatorów nagród,  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 r. 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. 

          
  …………………….…………………………………………………… 
Data, miejsce i czytelny podpis osoby/ rodzica/ów/opiekuna/ów prawnego/ych* 

* niepotrzebne skreślić 


