
 
XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci 

„Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” 

Regulamin etapu regionalnego 

 

1. Uczestników etapu regionalnego konkursu obowiązują zasady regulaminu ogólnopol-
skiego, zatwierdzonego przez Prezesa KRUS. 

2. Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa 
łódzkiego.  

3. Teren województwa łódzkiego podzielono na 19 regionów, zgodnie z ilością Placówek 
Terenowych. 

4. Organizatorem etapu regionalnego konkursu dla szkół z terenu gmin: Łowicz, Nieborów, 
Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kocierzew Południowy, Łyszkowice, Zduny jest Placówka 
Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łowiczu. 

5. Na etapie wojewódzkim organizatorem jest Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, a współ-
organizatorami instytucje działające w ramach Wojewódzkiej Komisji ds. bezpieczeństwa 
i higieny pracy w rolnictwie: Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, Oddział Terenowy 
KOWR w Łodzi, Łódzki Oddział Regionalny ARiMR, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Komen-
da Wojewódzka Policji w Łodzi, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej 
w Łodzi, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, Izba Rolni-
cza Województwa Łódzkiego oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. 

6. Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań podczas pracy  
i zabawy na terenach wiejskich, poszerzenie wiedzy z zakresu bhp w gospodarstwie rol-
nym, a także rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdol-
ności twórczych. 

7. Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół podstawowych, o których mowa w punkcie 4., 
w następujących kategoriach wiekowych: 
I grupa – klasy 0- III szkoły podstawowej, 
II grupa – klasy IV-VIII szkoły podstawowej. 

8. W  konkursie nie mogą brać udziału laureaci (finaliści) szczebla ogólnopolskiego po-
przednich edycji. 

9. Szkoły przeprowadzą eliminacje we własnym zakresie.  
10. Konkurs polegać będzie na samodzielnym wykonaniu przez ucznia dwuwymiarowej 

(płaskiej) pracy plastycznej w formacie A3, w dowolnej technice plastycznej 
z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu 
i przechowywania, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom z udziałem niebez-
piecznych substancji używanych w gospodarstwie rolnym. Praca plastyczna powinna być 
trwale opisana imieniem i nazwiskiem uczestnika. 

11.  Dyrekcja szkoły do dnia 31 marca 2023 r. przesyła po 3 najwyżej ocenione prace pla-
styczne z każdej z dwóch kategorii wiekowych wraz z załącznikami nr 1 i 2: wypełnionym 
formularzem zgłoszeniowym uczestnika (załącznik nr 1) oraz informację o ilości uczest-
ników etapu szkolnego w każdej z grup (bez listy obecności), na adres Placówki Tere-
nowej KRUS w Łowiczu z dopiskiem na kopercie „Konkurs Plastyczny: Bezpiecznie 
na wsi”. 
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12. Dane adresowe Placówki Terenowej KRUS w Łowiczu do której należy przesłać prace 
konkursowe: 
 

Placówka Terenowa KRUS w Łowiczu 
ul. Kaliska 8, 99-400 Łowicz 
tel.: (46) 838 94 12; 
fax: (46) 838 94 29, e-mail: lowicz@krus.gov.pl 
 
 

13. Minimum trzyosobowa Komisja regionalna, powołana przez organizatora dokona oceny 
nadesłanych prac w obu kategoriach wiekowych i zdecyduje o lokacie. 

14. Komisja regionalna wyłania po trzy prace spośród nadesłanych przez szkoły w każdej ka-
tegorii wiekowej i przekazuje do oceny wojewódzkiej komisji konkursowej. 

15. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
16. Szczegółowe informacje dotyczące miejsca, terminu podsumowania etapu regionalnego 

konkursu, sposobu ogłoszenia jego wyników oraz o przyznaniu nagród, laureaci konkur-
su otrzymają w stosownym czasie na piśmie. 

17. Organizatorzy Konkursu przewidują nagrody indywidualne oraz upominki za najlepsze 
prace dla uczniów zakwalifikowanych do finału etapów regionalnych i finału etapu wo-
jewódzkiego, których uczniowie uzyskają największą liczbę punktów. 

18. Nagrody i upominki zostaną wręczone po ogłoszeniu wyników, w dniu posumowania 
etapu regionalnego konkursu, na który zostaną zaproszeni uczniowie, autorzy najwyżej 
ocenionych prac plastycznych. W przypadku obostrzeń sanitarnych nagrody zostaną 
dostarczone do szkół lub pod adresy zamieszkania laureatów. 

19. Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania prac wykonanych przez uczestni-
ków konkursu w celu promocji i szerzenia idei konkursu. 

20. Jako źródło wiedzy polecamy stronę www.krus.gov.pl, szczególnie zakładkę „Bezpieczne 
dziecko w gospodarstwie rolnym”. W zakładce umieszczone są materiały, które mogą za-
inspirować dzieci do tworzenia prac. 
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Załącznik nr 2 

 

 

Informacja o ilości uczniów Szkoły Podstawowej w ………………………………..….. , 

którzy wzięli udział w XIII Konkursie Plastycznym 

„Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy” 

 

Liczba uczniów biorących udział w etapie szkolnym 

Grupa I (klasy „0”-III) Grupa II (klasy IV-VIII) 

  

 
 
 
 
 
 

…….……………………. 
pieczątka szkoły 

 
 
 

 
 

 

 

 


