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Konkursu tematycznego dla rolników 
pod hasłem: „Rolniku nie daj się kleszczom’’

§1
Temat i cel konkursu

1. Konkurs ogłoszony jest pod hasłem „Rolniku nie daj się kleszczom”.
2. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych 

oraz upowszechnienie wiedzy o zagrożeniach i przyczynach wypadków oraz profilaktyka 
zachorowań na choroby odkleszczowe (boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu).

§2
Organizatorzy i współorganizatorzy konkursu

1. Organizatorem Konkursu je s t ,Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział 
Regionalny w Białymstoku.

2. Krąg współorganizatorów w toku realizacji konkursu może być poszerzany na bieżąco.

§3
Uczestnicy konkursu

1. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie ubezpieczone w KRUS i zamieszkujące 
w następujących gminach województwa podlaskiego: Bakalarzewoy Filipów, Jeleniewo, 
Krasnopol, Przerośl, Puńsk, Raczki, Rutka Tartak, Sejny, Suwałki, Szypliszki, Witajny, 
a także prowadzące produkcyjną działalność rolniczą w rozumieniu ustawy
0 ubezpieczeniu społecznym rolników, czyli działalność w zakresie produkcji roślinnej 
lub zwierzęcej, w tym produkcji ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej.

2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
§4

Zadanie i organizacja konkursu
1. Zadaniem konkursowym jest udzielenie odpowiedzi na 12 pytań testowych 

jednokrotnego wyboru o tematyce związanej z profilaktyką zachorowań na choroby 
odkleszczowe w gospodarstwie rolnym 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 -  0 punktów. Za pytanie problemowe 
maksymalnie 5 punktów.

3. Zwycięzcą konkursu zostaje osoba, która uzyskała największą liczbę punktów.
4. Każdy uczestnik Konkursu oprócz arkuszu testowego wypełnia i przesyła na adres 

PT KRUS w Suwałkach ul. Utrata 4C, 16-400 Suwałki załącznik nr 1 - Klauzula 
informacyjna RODO.

5. Arkusz testowy wraz z regulaminem będą dostępne w siedzibie PT KRUS 
w Suwałkach w sali obsługi interesantów.



6. Arkusz testowy oraz klauzulę informacyjną RODO należy przesłać lub dostarczyć 
do Placówki Terenowej KRUS w Suwałkach w nieprzekraczalnym terminie 
do 30 listopada 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego). Adres dostępny na stronie 
internetowej www.krus.gov.pl

7. Osoba, która nieprawidłowo wypełni dane osobowe znajdujące się na teście, nie będzie 
brała udziału w konkursie.

8. Uczestnik może wysłać tylko jeden arkusz zgłoszeniowy, zgłaszając tym samym swój 
udział w konkursie.

9. Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie sie w miejscu i terminie 
ustalonym przez organizatora konkursu.

10. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu będzie czuwać Komisja Konkursowa.

§5
Nagrody i wyróżnienia

1. Za zajęcie I, II i III, IV i V miejsca przewidziane są nagrody rzeczowe.
2. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
3. W przypadku uzyskania nagrody w Konkursie uczestnicy konkursu zobowiązują się 

do uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z Ustawą o podatku 
dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, (Dz. U. z 2019r., poz.1387 
z późn. zm.).

§6
Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu bez podania przyczyn.
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.

3. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację regulaminu oraz zgodę uczestnika 
na wykorzystanie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wizerunku w tym 
zwielokrotnianie go wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, 
rozpowszechnianie i publikowanie w celach związanych z przebiegiem Konkursu. 
Wykorzystanie wizerunku nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw; 
niniejsza zgoda jest udzielona nieodpłatnie.

4. Wszelkie wątpliwości związane z Konkursem rozstrzyga Organizator, od decyzji którego 
nie przysługuje odwołanie.
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