VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza uczniów do VIII Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego dla Dzieci
W ramach działań popularyzujących wiedzę na temat zasad ochrony zdrowia i życia w
gospodarstwie rolnym Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje VIII
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci, który przebiega pod honorowym patronatem
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Hasło tegorocznej edycji brzmi „Bezpiecznie na wsi mamy
– upadkom zapobiegamy”. Od pierwszej edycji Konkursu współorganizatorem tego
przedsięwzięcia jest Państwowa Inspekcja Pracy, która zapewnia udział swoich przedstawicieli
w pracach komisji konkursowych.
Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów
wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa
rolnego, a także popularyzacja Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych
z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat,
który wskazuje na prace szczególnie zagrażające bezpieczeństwu najmłodszych mieszkańców
wsi. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom
zapobiegamy”, które ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania najczęściej występującym w
gospodarstwach rolnych wypadkom – upadkom osób.
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice,
w formacie A3, ilustrującej hasło konkursowe. Praca powinna być wykonana indywidualnie
przez uczestnika konkursu z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenia w
czasie transportu i przechowywania oraz opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem.
W szkołach, które zgłoszą chęć uczestnictwa w konkursie, pracownicy Kasy mogą
przeprowadzić spotkania szkoleniowe z dziećmi, których celem będzie przygotowanie
merytoryczne młodych artystów. Wszystkie zgłoszone prace ocenią komisje regionalne,
a następnie najlepsze prace ze wszystkich województw będą oceniane przez Centralną Komisję
Konkursową. Prace laureatów każdego ze szczebli będą nagrodzone, a uroczysty finał etapu
centralnego odbędzie się w Warszawie, gdzie autorom najciekawszych prac zostaną wręczone
nagrody: sprzęt multimedialny ufundowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, a także zestawy upominków przygotowane przez MRiRW, PIP, patronów
konkursu oraz firmy współpracujące.
Szkoły, których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie, powinny skontaktować się
z Oddziałem Regionalnym lub najbliższą placówką terenową KRUS, gdzie uzyskają wszystkie
niezbędne
informacje
na temat
organizacji
etapu
wojewódzkiego.
Termin nadsyłania prac konkursowych do Oddziału Regionalnego KRUS w Rzeszowie
upływa z dniem 06 kwietnia 2018 roku.
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