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Placówka Terenowa KRUS w Hajnówce zwraca się z prośbą o

rozpowszechnienie informacji na temat organizowanego przez Placówkę konkursu

"Poprawa warunków bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym". Celem konkursu

jest upowszechnienie wśród rolników znajomości zasad bezpieczeństwa pracy i wdrażanie

tych zasad w gospodarstwie rolnym.
W .konkursie mogą brać udział rolnicy ubezpieczeni w KRUS, którzy

prowadzą działalność rolniczą na terenie powiatu hajnowskiego. Zgłoszenia do udziału w

konkursie odbywa się pisemnie poprzez wypełnienie arkusza zgłoszeniowego, który należy

złożyć w siedzibie PT KRUS w Hajnówce do dnia 31.08.2016r.

Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie co najmniej jednego zadania

prewencyjnego zleconego przez komisję konkursową, które ma na celu zwiększenie

bezpieczeństwa pracy w danym gospodarstwie. Oceny wykonanych zadań dokona Komisja

Konkursowa, a suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności zajętych miejsc

oraz o przyznanych nagrodach.

Termin rozstrzygnięcia konkursu -listopad 2016r.

Serdecznie zapraszamy rolników prowadzących działalność rolniczą na terenie

Powiatu Hajnowskiego do udziału konkursie. Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne

nagrody.
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REGULAMIN

konkursu

"POPRAWA WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA PRACY
W GOSPODARSTWIE ROLNYM"

Celem konkursu jest upowszechnianie wśród rolników znajomości zasad
bezpieczeństwa pracy i wdrażanie tych zasad we własnym gospodarstwie rolnym.

Organizatorami konkursu są:
1. Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku

Placówka Terenowa w Hajnówce.
2. Starostwo Powiatowe w Hajnówce.
3. Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Hajnówce.

Zasady konkursu:
1. W konkursie mogą brać udział

prowadzą działalność rolniczą
rolnicy ubezpieczeni w KRUS, którzy
na terenie Powiatu Hajnowskiego.

2. Zgłoszenie do konkursu odbywa się pisemnie poprzez wypełnienie arkusza
zgłoszeniowego, który należy złożyć w siedzibie PT KRUS w Hajnówce do dnia
31.08.2016r.

3. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie co najmniej jednegO' zadania
prewencyjnego zleconego przez komisję konkursową, które zwiększy
bezpieczeństwo pracy w danym gospodarstwie.

4. Ze zleconych i wykonanych zadań prewencyjnych będzie sporządzona
dokumentacja zdjęciowa.

5. Oceny wykonania zadań dokona Komisja Konkursowa poprzez przyznanie za
każde wykonane zadanie punktacji wg następującego kryterium:
- wykonanie zadania zgodnie z zasadami bhp (0-10 pkt),
- estetyka wykonanego zadania (0-10 pkt),
- dodatkowe punkty w zakresie bezpieczeństwa p. poż. przyznawane będą przez
przedstawiciela KP PSP (0-10 pkt) .

6. Suma uzyskanych punktów (max. 20 za jedno wykonanie zadanie prewencyjne
oraz dodatkowe punkty z zakresu bezpieezeństwa p. poż) decyduje o kolejności
zajętych miejsc każdego z uczestników oraz przyznanych nagrodach.
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7. Fundatorami nagród w konkursie są:
- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku
'Placówka Terel?-owaw Hajnówce,
- Starostwo Powiatowe w Hajnówce.
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce

8. Termin rozstrzygnięcia konkursu -listopad 20l6r.

9. W skład KomisjiKonkursowej wchodzą przedstawiciele Placówki Terenowej
KRUS w Hajnówce, Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz KP Państwowej
Straży Pożarnej w Hajnówce

10. Sprawy nieuregUlowane powyższym regulaminem rozstrzyga Komisja
Konkursowa.

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo podania do publicznej wiadomości danych
personalnych lagreatów konkursu, w ramach prowadzonej działalności na rzecz
zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej. Osoba udzielająca informacji
o daąych osoboWych ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania,
a także wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania ich
przetwarzania ze względu na jej szczególną sytuację.
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...............................................................                       ........................................................ 
 imię i nazwisko właściciela gospodarstwa            nr telefonu 

 
.................................................................. 
 
.................................................................. 
       adres zamieszkania 
 
 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE 
 

 POPRAWA WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA PRACY 
 W GOSPODARSTWIE ROLNYM 

 
 
Ja niżej podpisany, posiadacz gospodarstwa rolnego położonego w 
 
……………………………………………………………………………………. 
         adres gospodarstwa 
 
zgłaszam udział w konkursie „Poprawa warunków bezpieczeństwa pracy w 
gospodarstwie rolnym” 
 
Jednocześnie wyrażam zgodę na: 
1. wizytacje i ocenę wykonanych zaleceń prewencyjnych przez Komisję 

Konkursową 
2. podawanie do publicznej wiadomości informacji o gospodarstwie i zajętym 

miejscu, publikowanie zdjęć gospodarstwa i mojego wizerunku (wyłącznie do 
celów związanych z przebiegiem konkursu). 

 
W przypadku uzyskania w Konkursie nagrody zobowiązuję się do uiszczenia 
podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami podatkowymi (Dz.U. z 2000 r., nr 14, poz. 176, ze zmianami) 
 
 
         

……………………………… 
  podpis osoby zgłaszającej  
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