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Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół 
Podstawowych 

w województwie 
kujawsko-pomorskim

Dot.: Inaugurowania III edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę 

o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, 

bo ryzyko upadków znamy”

Uprzejmie przypominam, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest 

organizatorem III edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę 

o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, 

bo ryzyko upadków znamy". Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem sprawuje Minister 

Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

Do współpracy na etapie wojewódzkim konkursu zaprosiliśmy: Kuratorium Oświaty 

w Bydgoszczy, Okręgowy Inspektorat Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Bydgoszczy, 

Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy, Kujawsko- 

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Kujawsko - Pomorską Izbę 
Rolniczą w Przysieku oraz samorządy lokalne.

Konkurs prowadzony jest w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków 

i zachowania dzieci podczas pracy i zabawy na terenie gospodarstwa rolnego, a także 

popularyzowanie „Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych 

z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 
16 lat”.

Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci urodzone w latach 2008-2011, których 
przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu 

rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu



Szkoły lub rodzice dzieci, z których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie mogą 

skontaktować się z OR KRUS w Bydgoszczy lub najbliższą Placówką Terenową KRUS, 

gdzie dostępne są wszystkie informacje na temat organizacji etapu wojewódzkiego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie uczniów z kierowanych przez Państwa 

szkół podstawowych.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i pomoc w rozpowszechnieniu idei niniejszego 

przedsięwzięcia wśród uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Bardzo prosimy 

o przesłanie wszystkich informacji dotyczących konkursu nauczycielom, dzieciom 

i ich rodzicom poprzez środki elektroniczne (dzienniki, email) wykorzystywane 

w procesie nauczania oraz zamieszczenie regulaminu i plakatu promującego 

Konkurs na stronie internetowej szkoły i w jej siedzibie.

Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy) należy 

przesłać w terminie do dnia 15.03.2022 r. pocztą tradycyjną (liczy się data stempla 
pocztowego) lub elektroniczną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

Oddział Regionalny w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz email: 

bydqoszcz@krus.qov.pl
Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej: 

www.krus.qov.pl.
Laureaci etapu wojewódzkiego otrzymają nagrody rzeczowe.

Załączniki:

1. Regulamin konkursu,

2. Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1),

3. Plakat konkursowy

Z poważaniem

Czesław Wiszniewski


