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„Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” to hasło tegorocznego Konkursu
Plastycznego dla Dzieci organizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Patronat
honorowy  nad  przedsięwzięciem  sprawuje  Minister  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  Jan  Krzysztof
Ardanowski, w jego organizacji wspierają KRUS: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa
Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa.

Patronat medialny nad konkursem objęły redakcje: Telewizji Polskiej S.A. Programu I, dwutygodnika Agro
Serwis, telewizji interaktywnej AgroNews.com.pl, Tygodnika Poradnika Rolniczego, magazynu rolniczego Agro
Profil,  portalu  Gospodarz.pl  Twój  Portal  Rolniczy,  miesięcznika  Wieści  Rolnicze,  Magazynu  Ludzi
Przedsiębiorczych  AGRO  oraz  magazynu  Rolniczy  Przegląd  Techniczny.

Celem konkursu jest  promowanie wśród uczniów szkół  podstawowych z  terenów wiejskich pozytywnych
zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Tegoroczne hasło konkursu:
„Bezpiecznie  na  wsi:  nie  ryzykujesz,  gdy  zwierzęta  znasz  i  szanujesz”  ma zwrócić  uwagę na  sposoby
zapobiegania  wypadkom  i  chorobom  zawodowym  rolników,  związanych  z  obecnością  zwierząt
w  gospodarstwach  rolnych.

Aby przystąpić do Konkursu należy wykonać pracę plastyczną w formacie A3, w dowolnej technice na temat
zapobiegania wypadkom i chorobom związanym z obecnością zwierząt w gospodarstwie rolnym. Na każdym
etapie konkursu zgłoszone prace oceniane będą w podziale na dwie kategorie wiekowe (kl. 0-III i IV-VIII),
według następujących kryteriów: zgodność z tematyką konkursu i  jej  trafne przedstawienie, oryginalność,
pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu oraz walory estetyczne pracy.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice, w formacie A3, ilustrującej
hasło konkursowe. 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,  a  także  zestawy  upominków  przygotowane  przez  współorganizatorów,
patronów Konkursu oraz firmy współpracujące.

UWAGA! Szkoły, których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie, powinny skontaktować się z najbliższą
jednostką terenową KRUS, gdzie uzyskają wszystkie niezbędne informacje na temat organizacji eliminacji.
Termin nadsyłania prac konkursowych do Oddziałów Regionalnych Kasy upływa  06 marca 2020 roku.



https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/Wydarzenia_2020/Regulamin_konkursu_pla
stycznego_2020.pdf

https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/Wydarzenia_2020/Aneks_do_regulaminu_K
P_2020.pdf
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