REGULAMIN
WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY MŁODYCH PRODUCENTÓW ROLNYCH
1. Celem Wojewódzkiej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych jest:








integracja producentów rolnych,
rozwijanie zainteresowań oraz ambicji dalszego doskonalenia zawodowego wśród
młodych producentów rolnych,
promocja zawodu rolnika oraz osiągnięć w rolnictwie,
wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie tematyki rolniczej,
popularyzacja wiedzy o BHP w rolnictwie
popularyzacja wiedzy o funduszach unijnych przeznaczonych na rozwój obszarów
wiejskich i rolnictwa oraz ich roli w procesie rozwoju rolnictwa,
promocja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2. Olimpiada jest współzawodnictwem z zakresu szeroko rozumianej wiedzy rolniczej,
praktycznej i teoretycznej, podczas której młodzi producenci rozwijają swoje umiejętności
zawodowe, a jednocześnie pogłębiają wiedzę i umiejętności, przyczyniając się do stałego
unowocześnienia polskiego rolnictwa.
3. Uczestnikami Wojewódzkiej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, która odbędzie
się 12 grudnia 2017 r. w siedzibie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Lubaniu, są laureaci eliminacji powiatowych Olimpiady (czterech laureatów z każdego
powiatu).
4. Przebieg Wojewódzkiej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych:
Olimpiada przebiega w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w dwóch
częściach:
I część: test
 12 grudnia 2017 r. o godzinie 930 - uczestnicy rozwiązują test pisemny składający
się z 50 pytań testowych, za które można uzyskać łącznie 50 punktów
 Czas trwania testu – 50 minut
 Komisja odnotowuje kolejność oddawania testu przez uczestników,
 W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez więcej niż jednego
uczestnika, o kolejności decyduje kolejność oddania testu.
II część: egzamin ustny
 12 grudnia 2017 r. o godzinie 1230 - 6 uczestników, którzy uzyskali w I części
najwyższą liczbę punktów z testu pisemnego przystępują do egzaminu ustnego
i odpowiadają na pytania problemowe.





Każda odpowiedź oceniana jest w skali od 0-5 pkt
Punkty z testu nie sumują się z punktami z egzaminu ustnego
Nie dopuszcza się miejsc „ex aequo”, w takim przypadku wyższe miejsce zajmuje
osoba, która otrzymała większą liczbę punktów z testu i zajęła wyższą lokatę.

5. Organizator: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
6. Za organizację i przebieg Wojewódzkiej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych
odpowiedzialny jest Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.
7.

Komisja egzaminacyjna Olimpiady:
Komisję Wojewódzkiej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych powołuje Dyrektor
Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, z tym zastrzeżeniem, że:



część I - test pisemny - przeprowadzi komisja składająca się z 8-10 osób specjalistów PODR,
część II - finał, tj. egzamin ustny - przeprowadzi komisja składająca się z min. 4-8
osób.

8. Do zadań Komisji egzaminacyjnej należy:






popularyzacja idei Olimpiady w środowisku rolniczym,
opracowanie pytań egzaminacyjnych do etapu I i II Olimpiady z zakresu produkcji
roślinnej, zwierzęcej, ochrony środowiska, ekologii, mechanizacji, BHP, ekonomiki
rolnictwa, przedsiębiorczości i WGD, Funduszy Europejskich,
przeprowadzenie eliminacji wojewódzkich Olimpiady,
zatwierdzenie wyników I i II części eliminacji wojewódzkich Olimpiady.

9. Ocenę uczestników Olimpiady przeprowadzają powołane do tego komisje według
następującej punktacji:




część I (test) - za pytania testowe uczestnik otrzymuje po 1 pkt za każdą
prawidłową odpowiedź,
część II (egzamin ustny) - za pytania problemowe uczestnik otrzymuje od 1 do 5
punktów za każde pytanie,
punkty z testu nie przechodzą do finału ustnego.

10. Uczestników Olimpiady obowiązuje znajomość aktualnych treści czasopism rolniczych,
wiedza o funduszach unijnych i ich roli w procesie rozwoju kraju oraz PROW na lata
2014-2020, ponieważ zawarte w nich wiadomości będą wykorzystane do opracowań
pytań.
11. Przed rozpoczęciem eliminacji wojewódzkich uczestnicy podpisują listy obecności,
legitymując się dowodem tożsamości/ legitymacją szkolną.

12. Olimpiada przeprowadzana jest według zasad anonimowości. Uczestnicy otrzymują
numery kodowe.

13. Na etapie wojewódzkim Olimpiady dla laureatów finału (egzaminu ustnego) przewiduje
się przyznanie nagród za zajęcie I-VI miejsca.
 przewidywana pula nagród dla laureatów:
 I miejsce do kwoty 2000 zł
 II miejsce do kwoty 1200 zł
 III miejsce do kwoty 800 zł
 IV miejsce do kwoty 700 zł
 V miejsce do kwoty 700 zł
 VI miejsce do kwoty 700 zł
14. Dopuszcza się możliwość uhonorowania laureatów Olimpiady przez inne instytucje,
urzędy, firmy itp. Dopuszcza się możliwość uhonorowania wybranych laureatów przez
indywidualnych sponsorów.
15. Świadczenia pieniężne przeznaczone na nagrodę w przypadku osób fizycznych zostaną
pomniejszone o wartość zryczałtowanego podatku dochodowego od otrzymanej nagrody
w wysokości 10 %.
16. Laureaci Olimpiady (sześć osób, które w finale – egzaminie ustnym zdobędą największą
liczbę punktów) uczestniczą w eliminacjach krajowych Olimpiady, które odbędą się
w I kwartale 2018 r. Szczegółowe informacje dotyczące udziału w eliminacjach krajowych
Olimpiady (m.in. dokładny termin i miejsce) zostaną przekazane przez Organizatorów
drogą telefoniczną lub elektroniczną.
17. Udział w Olimpiadzie jest jednoznaczny z udzieleniem zgody na:
a) wykorzystanie wizerunku uczestników, ich postaci w publikacjach promocyjnych
organizatorów, katalogach reklamowych, ulotkach, w druku, w dowolnym
nakładzie oraz na stronach internetowych PODR,
b) sporządzanie dokumentacji fotograficznej Olimpiady dowolną techniką, w tym
utrwalenie audiowizualne (analogowe i cyfrowe) na nośnikach wideo
magnetycznych, optycznych, dyskach komputerowych i innych z zapisem
cyfrowym, w sieci, multimedialne (w tym w Internecie) oraz na digitalizację do
celów archiwalnych.
18. Powyższa zgoda nie rodzi żadnych skutków o charakterze materialnym, zarówno
w zakresie praw autorskich i pokrewnych, jak i roszczeń dotyczących praw osobistychw stosunku do organizatorów Olimpiady.
19. Udział w Olimpiadzie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby w nim uczestniczące
zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych w związku

z organizacją Olimpiady tworzenia archiwalnych baz danych (Ustawa o ochronie danych
osobowych z dn. 29.08.1997 r. [tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922]).
20. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu.
21. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Olimpiady bez podania przyczyn.
W takiej sytuacji Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności i żadnych kosztów
względem uczestników Olimpiady.

