Informacja o XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30
lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik ogłasza XI
edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy –
od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” i zaprasza najmłodszych mieszkańców
terenów wiejskich do udziału w tym przedsięwzięciu. Honorowy Patronat nad Konkursem
sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a wsparcia organizacyjnego udzielają:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
Partnerem strategicznym Konkursu jest Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.
Patronat medialny sprawują: TVP 1, platforma informacyjna AgroNews.com.pl, dwutygodnik
Agro Serwis, Gospodarz.pl – Twój Portal Rolniczy, Tygodnik Poradnik Rolniczy, Rolniczy
Przegląd Techniczny, Wieści Rolnicze – Portal dla rolników oraz Magazyn Rolniczy Agro
Profil.
Hasło jedenastej edycji cieszącego się rokrocznie dużym zainteresowaniem dzieci konkursu
nawiązuje do 30-letniej działalności prewencyjnej KRUS i związane jest z jubileuszem,
który Kasa obchodzi w tym roku. Ponieważ oferta edukacyjna KRUS od początku działania
instytucji kierowana jest również do najmłodszych mieszkańców wsi, organizacja Konkursu
pozwala sprawdzić ich wiedzę o bezpieczeństwie pracy i zagrożeniach wypadkowych
w gospodarstwach rolnych.
Celem działania kierowanego do uczniów wiejskich szkół podstawowych jest promowanie
pozytywnych zachowań związanych z przebywaniem i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa
rolnego. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej
w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy
pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym.
Szczegóły w Regulaminie Konkursu
https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/wydarzenia_2021/X
Ikp_2021/XIkp_regulamin_2021.pdf
Autorzy najciekawszych prac, na każdym etapie Konkursu, otrzymają nagrody ufundowane
przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorów i patronów
Konkursu. Prace laureatów będą publikowane również w materiałach popularyzatorskich
Kasy.
Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju prosimy o kontakt z właściwą dla miejsca
zamieszkania jednostką terenową KRUS, gdzie uzyskać można szczegółowe informacje
na temat zasad uczestnictwa w Konkursie.

