
  V WOJEWÓDZKI KONKURS                               

DLA ROLNIKÓW – PRODUCENTÓW MLEKA  

 „BEZPIECZNA OBSŁUGA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH” 

 

§1 

Temat i cel konkursu 

1. Konkurs ogłoszony jest pod hasłem „Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich”. 

2. Celem konkursu jest promowanie wśród rolników pozytywnych zachowań 

związanych            z pracą przy obsłudze bydła mlecznego, poszerzanie wiedzy z zakresu 

bhp                             w gospodarstwie rolnym oraz dążenie do zmniejszenia liczby 

wypadków przy pracy rolniczej. 

§2 

Organizatorzy i współorganizatorzy konkursu 

1. Organizatorami konkursu są: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział 

Regionalny w Białymstoku, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie 

2. Krąg współorganizatorów w toku realizacji konkursu będzie poszerzany na bieżąco. 

§3 

Uczestnicy konkursu 

1. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, prowadzące produkcyjną działalność 

rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej (bydło mleczne) z terenu województwa 

podlaskiego i ubezpieczone w KRUS. 

§4 

Zadanie i organizacja konkursu 

1. Zadaniem konkursowym jest udzielenie odpowiedzi na 20 pytań testowych 

jednokrotnego wyboru o tematyce związanej z bezpieczną obsługą zwierząt                         

i funkcjonowaniem KRUS oraz na jedno pytanie problemowe. 

2. Za każdą udzieloną, prawidłową odpowiedź na pytanie testowe 

przyznawany                jest 1 punkt. Za udzielenie złej odpowiedzi – minus 1 punkt. Za 

zaznaczenie odpowiedzi „nie wiem” – 0 punktów. Za pytanie problemowe maksymalnie 

5 punktów. 



3. Zwycięzcą konkursu zostaje osoba, która uzyskała największą liczbę 

punktów. 

4. Pytania i arkusz zgłoszeniowy wraz z regulaminem zostaną zamieszczone 

na łamach miesięcznika „Wiadomości Rolnicze”, na stronie internetowej Podlaskiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie (www.odr.pl), a także będą dostępne  

w Placówkach Terenowych KRUS znajdujących się na terenie województwa 

podlaskiego. 

5. Arkusz zgłoszeniowy wraz z odpowiedziami należy przesłać lub dostarczyć 

do najbliższej Placówki Terenowej lub Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku  

w nieprzekraczalnym terminie do 21 sierpnia 2015 roku (decyduje data stempla 

pocztowego). Adresy dostępne są na stronie internetowej www.krus.gov.pl 

6. Osoba, która nieprawidłowo wypełni arkusz zgłoszeniowy nie będzie brała 

udziału                         w konkursie. 

7. Uczestnik może wysłać tylko jeden arkusz zgłoszeniowy, zgłaszając tym 

samym swój udział w konkursie. 

8. Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się 13 września 

2015 roku podczas Podlaskiego Dnia Kukurydzy w Szepietowie. 

9. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu będzie czuwać Komisja 

Konkursowa. 

§5 

Nagrody 

1. Za zajęcie I, II i III miejsca przewidziane są nagrody rzeczowe. 

2. Uczestnicy konkursu wyróżnieni nagrodami o wartości powyżej 760,00zł zobowiązani     

są do uiszczenia 10% podatku dochodowego zgodnie z ustawą o podatku dochodowym 

od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 roku, nr 0 poz. 361). 

§6 

Postanowienia końcowe 

1. W przypadku małej liczby uczestników (poniżej 10) organizatorzy zastrzegają 

możliwość unieważnienia konkursu. 

2. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zakresu prowadzonej 

działalności rolniczej przez laureatów konkursu celem wyeliminowania osób                  

nie spełniających kryteriów podanych w § 3 regulaminu konkursu. 

http://www.odr.pl/


3. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację regulaminu oraz zgodę uczestnika               

na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatorów 

(zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych,  

Dz. U. z 2014 roku, nr 0 poz. 1182) w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z 

organizatorem oraz w celach związanych z konkursem. 

4. Laureat pierwszego miejsca konkursu nie może uczestniczyć w trzech kolejnych 

edycjach. 

5. Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Komisja Konkursowa,                

której decyzje są ostateczne. 


