Zatwierdzam

REGULAMIN
V OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI
„BEZPIECZNIE NA WSI – ZWIERZAKI TO NIE PLUSZAKI!”

§1
Temat i cel konkursu.
1. Konkurs ogłoszony jest pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi –
pluszaki!”

zwierzaki to nie

2. Cele konkursu:
 promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach
wiejskich,
 poszerzanie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy
w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania
wypadkom z udziałem zwierząt gospodarskich;
 rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych
zdolności twórczych uczniów szkół podstawowych.
§2
Organizator i współorganizatorzy konkursu.
1. Głównym organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
– Centrala, z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 190.
2. Współorganizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy.
3. Współorganizatorami konkursu mogą również zostać instytucje i organizacje
działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenach wiejskich, a także inne
podmioty, które zgłosiły chęć współpracy na poszczególnych etapach konkursu.
§3
Uczestnicy konkursu.
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w następujących
kategoriach wiekowych:
I grupa – klasy 0 – III szkoły podstawowej,
II grupa – klasy IV – VI szkoły podstawowej.
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§4
Zadanie konkursowe.
1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3, w
dowolnej technice, o tematyce związanej z zapobieganiem wypadkom z udziałem
zwierząt gospodarskich.
2. Praca powinna być wykonana z materiałów trwałych gwarantujących odporność na
zniszczenie w czasie transportu i przechowywania. Prac nie należy oprawiać.
3. Praca powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika konkursu.
4. Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę plastyczną.
5. Praca plastyczna powinna być trwale opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem
uczestnika konkursu.
6. Do pracy konkursowej powinien być dołączony formularz zgłoszeniowy stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
§5
Kryteria oceny.
Przy ocenie prac konkursowych komisje konkursowe wezmą pod uwagę:
a) zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie (max. 6
pkt.);
b) walory estetyczne pracy (max. 4 pkt.).
§6
Organizacja eliminacji.
1. Konkurs przebiega w dwóch etapach:
a) wojewódzkim,
b) centralnym.
2. Za organizację etapu wojewódzkiego konkursu oraz jego przebieg odpowiada
dyrektor oddziału regionalnego KRUS, który powołuje Wojewódzką Komisję
Konkursową złożoną z przedstawicieli Kasy oraz przedstawicieli współorganizatorów
konkursu. Etap wojewódzki może być poprzedzony eliminacjami niższego szczebla.
Sposób przeprowadzenia tych eliminacji i nagradzania laureatów określa dyrektor
oddziału regionalnego.
3. Do zadań Wojewódzkiej Komisji Konkursowej należy koordynacja przebiegu
eliminacji w sposób zapewniający ich prawidłowy przebieg oraz wyłonienie laureatów
etapu wojewódzkiego. Nie dopuszcza się przyznawania miejsc ex equo.
Postanowienia i werdykty Wojewódzkiej Komisji Konkursowej są ostateczne.
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4. Etap wojewódzki będzie zakończony do dnia 08.05.2015 r. przekazaniem do Centrali
KRUS trzech najlepszych prac z obu kategorii wiekowych wraz z protokołem z obrad
Wojewódzkiej Komisji Konkursowej (wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego regulaminu).
5.
-

Prezes KRUS powołuje Centralną Komisję Konkursową złożoną z:
pracowników Centrali Kasy;
przedstawicieli współorganizatorów;
innych osób po uzyskaniu ich zgody.

6. Do zadań Centralnej Komisji Konkursowej należy organizacja etapu centralnego
konkursu, wybór spośród przekazanych przez oddziały regionalne KRUS prac
plastycznych najlepszych w obu kategoriach wiekowych oraz decyzja o podziale
nagród. Postanowienia i werdykty Komisji są ostateczne.
7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi do końca czerwca 2015 r. Laureaci
konkursu zostaną powiadomieni o sposobie i warunkach przekazania nagród.
§7
Nagrody.
1. Laureaci konkursu uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi.
2. Organizatorzy poszczególnych etapów konkursu współuczestniczą w pokrywaniu
kosztów organizacyjnych i zakupu nagród na zasadach uzgodnionych pomiędzy sobą.
Organizatorzy mogą pozyskiwać środki finansowe i nagrody od sponsorów.
3. Rodzice / opiekunowie prawni uczestników konkursu wyróżnionych nagrodami
o wartości powyżej 760,00 zł brutto zobowiązani są do uiszczenia 10 % wartości
nagród brutto tytułem podatku dochodowego, zgodnie z ustawą o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
§8
Postanowienia końcowe.
1. Organizator nie przewiduje zwrotu dostarczonych prac; z chwilą zgłoszenia ich do
konkursu wszelkie autorskie prawa majątkowe i niemajątkowe nieodpłatnie
przechodzą na organizatora – Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Prace
mogą być wykorzystane i powielane do różnych publikacji bez dodatkowej zgody
autorów i ich opiekunów.
2. Do konkursu nie będą dopuszczone prace, które zawierają treści niezgodne z prawem,
posiadają znamiona plagiatu lub mogą prowadzić do naruszenia praw innych osób.
3. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody
rodziców/opiekunów prawnych uczestnika na przechowywanie i przetwarzane danych
osobowych ich dziecka przez Organizatora (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
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1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. t.j. z 2002 roku, Nr 101 poz. 962 z
późn. zm.), a także na publikację wizerunku dziecka oraz jego pracy w zakresie
niezbędnym do realizacji celów związanych z konkursem.
4. Laureaci konkursu mogą uczestniczyć w jego kolejnych edycjach.
5. Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem
Konkursowa, której decyzje są ostateczne.

rozstrzyga

Centralna

Komisja

6. Regulamin konkursu jest dostępny m. in. na stronie internetowej Kasy
www.krus.gov.pl oraz w jednostkach terenowych KRUS.
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