Mazowiecki Konkurs Wiedzy
z zakresu bezpieczeristwa, higieny pracy i ekologii w rolnictwie
dla rolnikÓw i sołtysÓw.

oddział Regionalny KRUS w Warszawie wraz z instytucjami samorządowymi (tj.tJrzędy
Gmin, StarostwaPowiatowe, ktorę zgt,osząswojakces) atakie w wspÓłpracy z lokalnymi
mediami ogtasza Mazowiecki Konkurs Wiedzy z zakresu bezpieczeristwa, higieny
pracy i ekologii w rolnictwie dla rolnikriw i sołtysÓw.
organizatorami KonkursÓw mogątakŻe zostać innę instytucje i organtzacje działającena
rzecz poprawy pracy w gospodarstwachrolnych oraz producenci maszyni urządzen
rolniczych o ile zadeklarująswoj udziałw organizacji Konkursu.
1. Cel Konkursu
- UpowszechnieniewśrÓdubezpieczonychrolnikÓw wiedzy z zakresuekologii, ochrony
zdrowia i zycia w gospodarstwachrolnych,
- Zapobieganiewypadkom w gospodarstwachrolnych oraz zmniejszenie skutkÓw
degradacji środowiska naturalnego Spowodowanego działalnością rolniczą.
2. Organizacj a Konkursu
Konkurs ma charakter wojewodzki. Jęst to konkurs wiedzy składający się Z 3 etapÓw
(gminnego,powiatowego i wojewodzkiego)
Etap I- przebiegac będzie w formie testu składającegosię do 15 pytarl, trwa do kofrca
częrwca.
Etap II. laureat I miejsca etapu gminnego reprezentujeswojągminę w konkursie
powiatowym. Konkurs szczeb|apowiatowego zostanie przęprowadzonywe wrześniu,w
formie testu składającegosię do 15 pytan
Etap III- laureat I miejsca etapu powiatowego uczestniczy w konkursie wojewÓdzkim.
odbędzie się onz koricem października'w formie testu składającegosię do 15 pytari.
3.IJdział w Konkursie
Do udziałuw tym konkursieZapraszamy
prowadzącedziała|noŚć
osobypełno|etnie
rolniczą.
Zgłoszeniado udziałuw tym Konkursiedokonywaćmożnana formularzachzgłoszeniowych
dostępnychw: P|acÓwkachTeręnowychKRUS, UrzędachGmin (bądźna stronieinternetowej
gminy)orazw siedzibachprzedstawicięli
wspÓłorganizatorÓw.
Informacjęo przeprowadzaniu Konkursu w danej Gminię znajdąPa stwo na stronie
internetowejGminy. Termin zgtoszeriupływaz dniem 15 czerwca b.r.

Na laureatow poszczegolnych etapow czekającennenagrody ufundowaneprzęz
otgantzatorÓw.

or ganizatorzy serdecznie zapraszaj ądo udziału w konkursie !
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Zdarzenie wypadku pw pracy rolniczejr poszkodowany bądź inna osoba
powinna zglosić do najbliźszej PlacÓwki
Terenowej
bądź oddziału
Rcgionalnego KRUS niezwlocznie po jego zaistnieniu.
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J " u skazac śrviadkowwvpadku:
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Dene telcfoniczne PT KRUS w Żyrtdowie
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