„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin XXV Olimpiady Wiedzy Rolniczej
ORGANIZATOR
Organizatorem XXV Olimpiady Wiedzy Rolniczej (OWR) jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Oddział Poświętne w Płońsku. Organizator jest partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i realizuje tę
operację zgodnie z Planem Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
CEL
Celem olimpiady jest:
- popularyzacja osiągnięć nauki i praktyki rolniczej oraz aktualnej wiedzy w zakresie rolnictwa
i obszarów wiejskich,
- rozbudzanie ambicji dalszego doskonalenia zawodowego u młodych ludzi, uczenia się przez cale życie
- rozwijanie wśród młodych ludzi zainteresowań rolnictwem,
- kreowanie pespektywy dobrego życia na wsi,
- rozwijanie idei współzawodnictwa i konkurencji,
- wzmacnianie współpracy młodych rolników z instytucjami rolniczymi i otoczeniem rolniczym,
- propagowanie bezpiecznej pracy na wsi i ochrony środowiska naturalnego,
- wymiana doświadczeń
- podkreślenie rangi zawodu rolnika
UCZESTNICY
1. Uczestnikami olimpiady są młodzi rolnicy z powiatów: ciechanowskiego, legionowskiego, mławskiego
nowodworskiego, płońskiego, pułtuskiego, żuromińskiego, prowadzący gospodarstwa rolne samodzielnie
lub wspólnie z rodzicami.
2. Dyrektor Oddziału Poświętne Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego podaje do publicznej
wiadomości, na stronie internetowej - www.modr.mazowsze.pl - informację o możliwości zgłaszania do
udziału w olimpiadzie wraz kartą zgłoszenia udziału i regulaminem.
3. Warunkiem udziału jest złożenie karty zgłoszenia zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.
PRZEBIEG OLIMPIADY
Olimpiada Wiedzy Rolniczej odbywa się w miejscu i terminie wyznaczonym przez dyrektora Oddziału
Poświętne MODR. W miarę możliwości MODR przeprowadza olimpiadę w warunkach umożliwiających udział
osób niepełnosprawnych. Olimpiada składa się z dwu etapów (pisemny i ustny). Testy i pytania opracowują
doradcy MODR Oddział Poświętne w Płońsku oraz partnerzy operacji zgodnie z porozumieniem o
współpracy.
I etap - test pisemny. Wszyscy uczestnicy rozwiązują test pisemny. Zakres tematyczny i liczbę pytań
precyzuje ogłoszenie o Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej. Test składa się 35 pytań. Zakresy tematyczne precyzuje
ogłoszenie o Olimpiadzie.
Test oceniany jest w skali 0:1 pkt za każde pytanie, 1 pkt za prawidłową odpowiedź i 0 pkt za brak lub
nieprawidłową odpowiedź. Maksymalna liczba punktów - 35. Czas rozwiązania testu 60 minut. 5 osób z
największą liczbą punktów. z testu pisemnego przechodzi do finału ustnego. W przypadku uzyskania takiego
samego wyniku z testu przewidziana jest dogrywka w postaci dodatkowych 5 pytań testowych.
II etap – finał ustny, w którym każdy z 5 uczestników udziela odpowiedzi na 5 pytań. Zakres
tematyczny pozostaje bez zmian. Czas odpowiedzi ustnych na każde pytanie wynosi 2 minuty. Odpowiedzi
ustne oceniane są w skali 0-3 pkt. Liczba uzyskanych punktów z odpowiedzi ustnych i testu decyduje o
kolejności miejsc finalistów. W przypadku remisu rozstrzygające stają się pytania dodatkowe.

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje
o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.
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Wykład. Integralną częścią olimpiady jest wykład dla jej uczestników poświęcony najbardziej aktualnym
tematom w rolnictwie lub na obszarach wiejskich. Wykład poprzedza podanie prawidłowych odpowiedzi
testowych. Po wykładzie następuje ogłoszenie wyników po I etapie.
KOMISJA
1. Dyrektor Oddziału powołuje 5 osobową Komisję, która składa się z przewodniczącego, sekretarza i
członków powołanych spośród specjalistów w zakresie rolnictwa i funkcjonowania obszarów wiejskich.
Do jej zadań należy: czuwanie nad prawidłowym przebiegiem olimpiady, ocena testów pisemnych,
ogłoszenie poprawnych odpowiedzi i wyników testu, ocena odpowiedzi ustnych, ogłoszenie wyników
finału, sporządzenie protokołu.
2. Sekretarz komisji odpowiada za zachowanie zasad poufności i przygotowanie wydruków arkuszy
z pytaniami dla uczestników oraz arkuszy poprawnych odpowiedzi dla komisji w sposób gwarantujący ich
tajność, aż do momentu odbycia się I etapu, a potem II etapu OWR.
3. Komisja ma prawo zdyskwalifikować uczestnika Olimpiady, jeśli:
- korzystał w trakcie testu lub odpowiedzi ustnej z niedozwolonej pomocy;
- nie dopełnił wymogów formalnych związanych z uczestnictwem w olimpiadzie.
4. Uczestnik, który uważa, że test/egzamin ustny były prowadzone z naruszeniem regulaminu lub zadania
zawierały błędy merytoryczne, ma prawo złożenia w MODR O/Poświętne odwołania na piśmie wraz
z uzasadnieniem w dniu ogłoszenia wyniku.
5. Przewodniczący i sekretarz komisji rozpatrują odwołanie i udzielają odpowiedzi w najkrótszym możliwym
terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od daty otrzymania odwołania. Odpowiedź udzielana
jest na piśmie i przesyłana na adres autora odwołania.
NAGRODY
Finaliści XXV Olimpiady Wiedzy Rolniczej otrzymują nagrody pieniężne i rzeczowe ufundowane przez
Regionalne KSOW Województwa Mazowieckiego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020 oraz organizatora Olimpiady.
Laureaci od I – V miejsca otrzymują nagrody pieniężne w wysokości:
I miejsce – 1000 zł
II miejsce – 900 zł
III miejsce – 800 zł
IV miejsce – 700 zł
V miejsce – 600 zł
Organizator z kwot przeznaczonych na nagrody pobiera podatek w wysokości 10%, który odprowadza do
urzędu skarbowego.
MODR zapewnia finalistom prenumeratę miesięcznika „Wieś Mazowiecka” na rok 2018 plus koszty przesyłki.
Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu rolników na olimpiadę.

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje
o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

