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REGULAMIN
II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA DZIECI
NA RYMOWANKĘ O BEZPIECZEŃSTWIE
W GOSPODARSTWIE ROLNYM

§1
Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Centrala, z siedzibą przy al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa (dalej
zwana Organizatorem).
2. Organizator może zaprosić do współpracy inne instytucje, patronów
medialnych i fundatorów nagród.

§2
Temat i cel Konkursu

1. Druga edycja Konkursu ogłoszona jest pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi
mamy - od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.
2. Konkurs promuje prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z pracą
i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzuje „Wykaz
czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem
gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat”.
Celem działania jest poprawa bezpieczeństwa na obszarach wiejskich oraz
zmniejszenie liczby wypadków w rolnictwie.
3. Materiały popularyzatorskie dotyczące tematyki rymowanki dostępne są na
stronie internetowej KRUS www.krus.qov.pl w sekcji Bezpieczne dziecko
w gospodarstwie rolnym pod adresem:
https://www.krus.Qov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/zaproszenie-dla-dzieci-imlodziezy-z-terenow-wiejskich-do-zapoznania-sie-z-materialami-edukacyj/
§3
Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci w wieku 11-14 lat, których
przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu
społecznemu rolników (w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu).
2. Uczestnik z racji niepełnoletności musi posiadać zgodę rodzica lub opiekuna
prawnego na udział w Konkursie.
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§4
Zadanie konkursowe
1. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy),
promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z przebywaniem
i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, popularyzującej „Wykaz czynności
szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa
rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat” i nawiązującej
do 30-lecia działalności KRUS na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy
mieszkańców wsi.
2. Praca konkursowa powinna być wykonana samodzielnie przez uczestnika.
3. Do Konkursu uczestnik może przekazać tylko jedną pracę konkursową.
4. Zgłaszane prace nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem,
posiadających znamiona plagiatu lub naruszających osobiste i majątkowe
prawa Organizatora Konkursu, a także osób trzecich. Rymowanki nie mogą
zawierać treści zabronionych przez prawo, niecenzuralnych lub godzących
w dobre obyczaje, zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie przez uczestnika
Konkursu wymagań opisanych w § 4 ust. 4. Odpowiedzialność ta spoczywa na
rodzicu/opiekunie prawnym dziecka.
6. Dostarczone prace nie podlegają zwrotowi.

§5
Warunki uczestnictwa

Rymowankę do udziału w Konkursie zgłasza rodzic/opiekun prawny dziecka,
podlegający ubezpieczeniu społecznemu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego.
2. Praca konkursowa powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika
Konkursu. Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w Konkursie jest
również dołączenie do zgłaszanej pracy wypełnionych i podpisanych przez
rodzica/opiekuna prawnego dziecka następujących dokumentów:
a) Formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1);
b) Informacji na temat danych osobowych i ich przetwarzania
(załącznik nr 2);
c) Zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie
wizerunku (załącznik nr 3).
3. Kompletne zgłoszenie należy przesłać w terminie do dnia 09.04.2021 r. do
godz. 00:00 na adres e-mail: rymowanka@krus.gov.pl (w temacie e-mail
należy wpisać: „Konkurs na rymowankę - Imię i Nazwisko dziecka”) lub
pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
Biuro Prewencji, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa z dopiskiem
„Konkurs na rymowankę”. W przypadku wysyłki pocztą tradycyjną decyduje
data stempla pocztowego.
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4. W jednym e-mailu/kopercie można zgłosić prace konkursową jednego dziecka.
W przypadku kilkorga dzieci komplet wymaganych dokumentów każdego
z nich powinien być przesłany w osobnych e-mailach/ kopertach.
5. Zgłoszenia niespełniające wymogów formalnych określonych w § 5 ust. 2 nie
będą podlegały ocenie.
§6
Kryteria oceny

Przy ocenie rymowanki brane będą pod uwagę:
a) zgodność treści z ideą i tematyką Konkursu (max. 5 pkt.);
b) oryginalność i pomysłowość przekazania treści (max. 3 pkt.);
c) walory językowe (max. 2 pkt.).
§7
Czas trwania Konkursu
1. Konkurs trwa od momentu ogłoszenia do dnia 09.04.2021 r. (decyduje data
wpływu rymowanki na wskazany w § 5 pkt. 3 Regulaminu adres e-mail lub
data nadania przesyłki pocztą tradycyjną).
2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do końca roku szkolnego 2020/2021.
3. Wyniki
Konkursu zostaną opublikowane
na
stronie internetowej
www.krus.gov.pl oraz profilu Kasy na Facebooku.

§8

Nagrody

1. 20 laureatów z największą liczbą punktów zostanie uhonorowanych nagrodami
rzeczowymi o wartości ok. 600 zł każda.
2. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na
ekwiwalent pieniężny.
3. O terminie, miejscu i sposobie przekazania nagród laureaci Konkursu zostaną
poinformowani przez Organizatora za pośrednictwem poczty e-mail lub
telefonicznie, zgodnie z danymi wskazanymi w formularzu zgłoszeniowym.
4. Nagrody przyznane laureatom wymienione w § 8 pkt. 1., zgodnie z zapisem
art. 21. ust. 1. pkt. 68. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych, są zwolnione z podatku dochodowego.

§9
Komisja konkursowa

1. Komisję konkursową do nadzorowania przebiegu Konkursu i wyłonienia
zwycięzców powołuje Prezes KRUS na wniosek Dyrektora Biura Prewencji.
Komisja składa się z co najmniej 5 osób, w tym przewodniczącego
i sekretarza.
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2. Członkowie Komisji ocenią prace konkursowe wg. kryteriów zawartych w § 6
niniejszego Regulaminu. Wyłonionych zostanie 20 laureatów z największą
liczbą punktów. W przypadku równej liczby punktów decyduje głos
Przewodniczącego Komisji.
3. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, a zawarte w nim postanowienia
i werdykty są ostateczne.
4. W przypadku gdy praca konkursowa laureata została wysłana pocztą
elektroniczną, na podany w formularzu zgłoszenia adres e-mail zostanie
wysłana prośba o przesłanie pocztą tradycyjną oryginałów dokumentów
opisanych w § 5 pkt. 2 Regulaminu. Dokumenty należy przesłać na adres:
Kasa
Rolniczego
Ubezpieczenia
Społecznego,
Biuro
Prewencji,
al. Niepodległości
190, 00-608 Warszawa z dopiskiem „Konkurs
na rymowankę”, niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych
liczonych od dnia wysłania e-maila do laureata (liczy się data nadania
przesyłki do Kasy). W przypadku nie przekazania oryginałów dokumentów
w wyznaczonym terminie, zgłoszenie zostanie odrzucone i wybrana do
nagrodzenia zostanie kolejna osoba z listy autorów najwyżej ocenionych
rymowanek.

§10
Postanowienia końcowe

1. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Organizator
zastrzega
możliwość
wydłużenia
terminu
trwania
Konkursu i zmiany Regulaminu bez podania przyczyny i jednocześnie
zobowiązuje się do niezwłocznego opublikowania zmienionego Regulaminu
w miejscach, w których był uprzednio opublikowany.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub przerwania
Konkursu.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie ostateczne decyzje
podejmuje Komisja Konkursowa.
6. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl
oraz w jednostkach organizacyjnych KRUS.
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Załącznik nr 1

Formularz zgłoszenia do II Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci
na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym
Dane dziecka:

Imię:
Nazwisko:
Wiek:

Dane rodziców/opiekunów prawnych:

Imię
i nazwisko:
numer UNO
*
Adres zamieszkania/przekazania nagrody:
Miejscowość:

Ulica/nr domu:

Kod pocztowy:

Województwo:
Telefon:

Adres e-mail:

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem II Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na
Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym i akceptuję zawarte w nim postanowienia.

Data i czytelny podpis rodzica/-ów, opiekuna/-ów prawnego/-ych

* Numer UNO to Unikalny Numer Osoby objętej ubezpieczeniem w KRUS. Znajduje się na
korespondencji wysyłanej do ubezpieczonego, m.in. na decyzji o podleganiu ubezpieczeniu, przekazie
płatniczym, jak również można go uzyskać w PT KRUS lub OR KRUS, w których rodzic/opiekun
prawny podlega ubezpieczeniu.
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Załącznik nr 2
INFORMACJE NA TEMAT DANYCH OSOBOWYCH I ICH PRZETWARZANIA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2oraz art.
i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia
z przetwarzaniem danych osobowych i
uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję,
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
iż:

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;
kontakt z inspektorem ochrony danych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
(e-mail) - iod@krus.gov.pl;
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;
kategoria danych osobowych: dane zwykłe i szczególna kategoria danych (dane wrażliwe);
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,
patroni medialni i fundatorzy nagród w II OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE DLA DZIECI NA
RYMOWANKĘ O BEZPIECZEŃSTWIE W GOSPODARSTWIE ROLNYM;
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;
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;
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.;
podanie przez Panią/Pana danych osobowych Pani/Pana, Pani/Pana dziecka/danych
osobowych Pani/Pana podopiecznego
*
jest dobrowolne i pomocne do prowadzenia
działalności prewencyjnej;
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
rodzica/ów/opiekuna/ów prawnego/ych
*

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 3

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

W związku z przystąpieniem do li OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA DZIECI NA
RYMOWANKĘ O BEZPIECZEŃSTWIE W GOSPODARSTWIE ROLNYM oświadczam/y, że
wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunkowych moich/naszych
i mojego/naszego dziecka/podopiecznego
*
przez administratora - Kasę Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, współorganizatorów, patronów medialnych Konkursu oraz 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 mój/nasz wizerunek jako element budowania
pozytywnego wizerunku administratora w przestrzeni publicznej i w mediach.

Data, miejsce i czytelny podpis
rodzica/-ów, opiekuna/-ów prawnego/-ych

* niepotrzebne skreślić
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