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KONKURS DLA MŁODZIEŻY 

„MOJA WIZJA ZEROO- Rolnik Liderem Bezpieczeństwa” 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego bierze udział w Międzynarodowej Kampanii 
Wizja Zero, mając na celu propagowanie zasad bezpieczeństwa                                          

w sektorze rolniczym. 

Ogłasza zatem III edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla młodzież w wieku od 15 
do 23 lat włącznie, której zadaniem będzie przygotowanie krótkiego filmu pod hasłem 
„Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa”.  

Konkurs ma na celu promowanie wśród młodzieży, w szczególności uczniów szkół 
ponadpodstawowych oraz studentów uczelni wyższych o profilu rolniczym, bezpiecznych 
zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego. 

Uczestnicy konkursu mogą dokonywać zgłoszeń i przesyłać swoje filmy do 30 września 2021 r.  

Co trzeba zrobić? 

1. Zapoznaj się z regulaminem 

2. Pobierz i wypełnij formularz zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz załącznik nr 2 

3. Upewnij się, czy dane zostały wpisane poprawnie 

4. Zeskanuj formularze, które wymagają podpisów (mogą być też zdjęcia dobrej jakości) 

5. Prześlij wypełnione i podpisane dokumenty (załącznik nr 1 i załącznik nr 2) 
pod adres wizjazero(at)krus.gov.pl  

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Prewencji Oddziału 
Regionalnego KRUS w Olsztynie, tel. (89) 6220039, lub (89) 6220072. 

Dla laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody finansowe oraz nagrody 
rzeczowe. 

1 MIEJSCE: 
- Nagroda finansowa o wartości 4.500 zł. brutto, 
- Nagroda rzeczowa: słuchawki nauszne bezprzewodowe z mikrofonem                            
  o  wartości 500 zł brutto, 
- Nagroda rzeczowa: głośniki o wartości 1000 zł brutto, 
- Nagroda rzeczowa: smartwatch o wartości 1500 zł brutto, 
- Nagroda rzeczowa: tablet o wartości 1000 zł brutto, 
- Nagroda rzeczowa: kamera sportowa o wartości 1500 zł brutto. 
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  2 MIEJSCE: 

- Nagroda finansowa o wartości 3,500 zł. brutto, 

- Nagroda rzeczowa: słuchawki nauszne bezprzewodowe z mikrofonem                            
  o  wartości 500 zł brutto, 
- Nagroda rzeczowa: głośniki o wartości 1000 zł brutto, 
- Nagroda rzeczowa: smartwatch o wartości 1000 zł brutto, 
- Nagroda rzeczowa: tablet o wartości 1000 zł, 
- Nagroda rzeczowa: kamera sportowa o wartości 1300 zł brutto. 
 

3 MIEJSCE: 
 
- Nagroda finansowa o wartości 2000 zł. brutto, 
- Nagroda rzeczowa: słuchawki nauszne bezprzewodowe z mikrofonem                            
  o  wartości 500 zł brutto 
- Nagroda rzeczowa: głośnik o wartości 1000 zł brutto 
- Nagroda rzeczowa: smartwatch o wartości 500 zł brutto, 
- Nagroda rzeczowa: tablet o wartości 1000 zł brutto, 
- Nagroda rzeczowa: kamera sportowa o wartości 1200 zł brutto. 
 

4 wyróżnienia:  
- głośnik przenośny o wartości 500 zł brutto 

4    wyróżnienia: 

-  kamera sportowa  o wartości: 1000 zł brutto 

    5  Nagroda Specjalna Głównego Inspektora Pracy: aparat fotograficzny o wartości  

     do 2.000 zł brutto 

     6  Nagroda Specjalna AGRO UBEZPIECZENIA: głośnik o wartości 1000 zł brutto. 

 

Poniżej przesyłamy Regulamin oraz inne informacje: 

Regulamin-konkursu-MWZ2021-na-strone-15062021.pdf (krus.gov.pl) 

Zalacznik-1-Regulaminu-Wizja-Zero-2021.pdf (krus.gov.pl) 

Zalacznik-2-Regulaminu-Wizja-Zero-2021.pdf (krus.gov.pl) 

Informacja_dla_Uczestnikow_Konkursu_nt_wykorzystania_utworu_muzycznego.pdf (krus.gov.pl)  

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU                        

W KONKURSIE! 😊 

 

https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/wydarzenia_2021/Wizja_zero_2021_filmowy/Regulamin-konkursu-MWZ2021-na-strone-15062021.pdf
https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/wydarzenia_2021/Wizja_zero_2021_filmowy/Zalacznik-1-Regulaminu-Wizja-Zero-2021.pdf
https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/wydarzenia_2021/Wizja_zero_2021_filmowy/Zalacznik-2-Regulaminu-Wizja-Zero-2021.pdf
https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/Wydarzenia_2020/Wizja_Zero_2020_filmowy/Informacja_dla_Uczestnikow_Konkursu_nt_wykorzystania_utworu_muzycznego.pdf

