
 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza IX Ogólnopolski Konkurs 

Plastyczny dla Dzieci 

„Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” – pod tym hasłem przebiegać będzie 

tegoroczny Konkurs Plastyczny dla Dzieci, który decyzją Prezes KRUS Aleksandry Hadzik rozpoczął się 

w lutym br. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan 

Krzysztof Ardanowski, w jego organizacji wspierają Kasę: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa. 
 

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych 

zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzacja 

Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, 

których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat, wskazującego na prace szczególnie zagrażające 

bezpieczeństwu najmłodszych mieszkańców wsi. Tegoroczne hasło konkursowe: „Bezpiecznie na wsi: 

maszyna pracuje a dziecko obserwuje” ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom, 

związanym z obecnością w gospodarstwach rolnych maszyn i urządzeń rolniczych.  
 

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice, w formacie A3, 

ilustrującej hasło konkursowe. W szkołach, które zgłoszą chęć uczestnictwa w konkursie, odbędą się 

szkoleniowe spotkania dzieci z pracownikami Kasy, których celem będzie przygotowanie merytoryczne 

młodych artystów. Wszystkie zgłoszone prace ocenią komisje regionalne, a najlepsze prace ze wszystkich 

województw będą oceniane przez Centralną Komisję Konkursową. Laureaci każdego ze szczebli otrzymają 

nagrody, a finał etapu centralnego będzie miał miejsce w Warszawie, gdzie autorzy najciekawszych prac 

otrzymają atrakcyjne nagrody: sprzęt multimedialny ufundowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego, a także zestawy upominków przygotowane przez współorganizatorów, patronów Konkursu 

oraz firmy współpracujące.  
 

UWAGA!  

Termin zgłoszenia przez szkołę uczniów do udziału w konkursie mija z dniem 1 marca 2019r.  

Chęć udziału w Konkursie należy zgłosić do Placówki Terenowej KRUS w Ostrowie Wlkp. ul. 

Krotoszyńska 41, pod numerami telefonów: 62/737-31-20, 62/737-31-26 lub drogą elektroniczną: 

ostrow@krus.gov.pl 
 

Termin nadsyłania prac konkursowych do PT KRUS upływa z dniem 29 marca 2019r. 
 

Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej KRUS: www.krus.gov.pl oraz w jednostkach 

organizacyjnych Kasy. 
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