
XV edycja Og61nokrajowego Konkursu 

BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE 

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i zycia w gospodarstwach rolnych. 

Organizatorami konkursu S'l.: 
• Ministerstwo Rolnictwa i Rozwojll Wsi, 
• Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego, 
• Panstwowa lnspekcja Pracy, 
• lone instytucje, organizacje i instytuty naukowo-badawcze dzialaj'l.ce na rzecz 

poprawy bczpieczenstwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i 
urz'l.dzen rolniczych (po zadeklarowaniu udzialu w organizacji Konkursu). 

W konkursie mog<\. brae udzial osoby pelnoletnie prowadz<\.ce produkcyjn<\. dzialalnose 
rolnicz'l, lIbezpieczone w KRUS. Konkurs przebiegae b"dzie w trzech etapach: regionalnym, 
wojew6dzkim i centralnym. 

Rolnicy zainteresowani udzialem w Konkursie powinni wypelnie fonnularz zgloszeniowy, 
dost'<PI1Y w plac6wkach terenowych Kasy oraz na stronie intemetowej www.krus.gov.pl. 

Wypelniony i podpisany fonnularz nalezy zlozye do najblizszej Plac6wki Terenowej KRUS 
w nieprzekraczalnym tenninie do 31 marca 20 17r. 

PT KRUS Plonsk 
ul. Zajazd 4 09-100 Plonsk 



ZlIlqCZllik IIr / 

Ja/My 

imi~ i nazwisko wlascicielali gospodarstwa 

adres zamieszkania 

numery telefon6w, adres e-mail do kontaktu 

ZGlOSZENIE UDZIAlU W XV OGOLNOKRAJOWYM KONKURSIE 
BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE* 

nii:ej podpisany/i, posiadaczle gospodarstwa rolnego poloi:onego 

w ................................... ........................ ......................................... .............. .............................................................. . 
adres gospodarstwa, gmina, powiaf 

o powierzchni grunt6w ............... ha, w tym grunt6w wlasnych ................ ... ha i dzieri:awionych ...... ... ha, 

o profilu produkcji (zaznaczyc wlasciwy): 
o produkcja mieszana 

o produkcja roslinna - uprawa zb6i i inne uprawy rolne 

o pradukcja raslinna - warzywnictwa, sadawnictwa, ogrodnictwa 
o produkcja roslinna - inne 

o chow i hadawla zwierz~t - bydla 
o chow i hadawla zwierz~t - trzada chlewna 
o chow i hod owl a zwierz~t - inne 

o dzialy specjalne 
o inne niewymienione profile 

zglaszam/y ww. gospodarstwo do XV Og61nokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. 

Jednoczesnie wyrai:amly zgod~ na: 

1) wizytacje i acen~ gospodarstwa przez Komisje Konkursowe, zgodnie z Regulaminem Konkursu, 

2) wykorzystanie przez Kas~ Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego wizerunku mojego/naszego, wizerunku 
gospodarstwa, w tym zwielokrotnianie go wszelkimi dost~pnymi aktualnie technikami i melodami , rozpowszechnianie 
i publikowanie w ce lach zwiqzanych z przebiegiem Konkursu oraz upowszechnianiem pozytywnych zachowari, a takze 
rozwiqzari technicznych i technologicznych poprawiajqcych bezpieczeristwo pracy w gospodarstwach rolnych ; 
oswiadczam(y), ze wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszq Zgodq nie narusza niczyich d6br osobistych ani innych 
praw; niniejsza zgoda jest udzielona nieodplatnie, 

3) przetwarzanie danych osobowych przez Kas~ Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego na potrzeby przeprowadzenia 
Konkursu zgodnie z zamieszczonq formulq: "Wyraiam zgod~ na przetwarzanie moich danych osobowych przez KRUS 
na potrzeby przeprowadzenia Og61nokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne i wydania nagr6d, zgodnie 
z regulaminem Konkursu i przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r 0 ochronie danych osobowych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2016 r. poz. 922) 

i zobowiqzuj~ si~lzobowiqzujemy si~ do uiszczenia podatku dochodowego od os6b fizycznych zgodnie z Ustawq 0 podalku 
dochodowym od os6b fizycznych (Dz. U. 2016 r. poz. 2032), w przypadku uzyskania nagrody w Konkursie. 

da~ wptywu do PT tub OR KRUS czytelny podpis osoby zglaszaja.cej 

• Zgloszenie nateiy przekazac do PT tub OR KRUS do 31.03.2017 r. 


