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REGULAMIN  

„XXIV WOJEWÓDZKIEJ  OLIMPIADY  WIEDZY  O  WIEJSKIM   

GOSPODARSTWIE DOMOWYM  ”  - rok 2016 r. 
 

Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady, zakres i warunki uczestnictwa                                    
w „XXIV Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym” w 2016 r.,  zwanej dalej 
„Olimpiadą”, organizowanej  przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.   
 

 

 

I. Organizator „Olimpiady”, kontakt, osoby odpowiedzialne 
 

 

      1. Organizatorem „Olimpiady” jest Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Bratoszewicach zwany dalej    
         „Organizatorem”.  

 

   2. Kontakt i osoby odpowiedzialne:  
 

        ► Centrala Bratoszewice, Dział Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki 
             mgr  Edyta Kijak  (koordynator „Olimpiady”) 
             adres: Bratoszewice 95-011, ul. Nowości 32; tel.: 42/ 719 89 28 w. 321;42/ 710 38 21; fax. 42/ 719 66 99  
             e-mail: e.kijak@lodr-bratoszewice.pl  
 

        ► Oddział Piotrków Trybunalski, Zespół  Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego  
            i Agroturystyki 
            inż. Irena Babczyńska  
            adres: Piotrków Tryb. 97-300, ul. Kasztelańska 9; tel.: 44/ 646 10 47, 646 10 48;  wew. 32, fax. 44/ 646 10 73 
             e-mail: i.babczynska@lodr-bratoszewice.pl  
 

        ► Oddział Kościerzyn, Zespół  Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki: 
               mgr inż. Katarzyna Janiak ?? 
             adres: Wróblew 98-285; telefon: 43/ 821 31 13, 821 31 14; fax. 43/ 821 30 11. 
             e-mail: k.janiak@lodr-bratoszewice.pl   
 
 

   II.  Cel „Olimpiady”  

Celem organizowanej „Olimpiady” jest poszerzenie  wiedzy z zakresu sposobu prowadzenia gospodarstwa 
domowego w nowych warunkach ekonomicznych, identyfikacji potraw regionalnych, przybliżenie osobliwości 
krajobrazowych oraz zasobów dziedzictwa kulturowego województwa łódzkiego,  zaprezentowanie różnych form 
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich m.in. działalności agroturystycznej oraz funkcjonowania zagród 
edukacyjnych. 
Ponadto „Olimpiada” ma przyczynić się do integracji uczestników oraz wymiany doświadczeń i poglądów. Istotnym 
założeniem jest także propagowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. 
 
 

    III. Zakres „Olimpiady” - Pytania  

      Pytania będą obejmowały następujące zagadnienia: 

 zasady zdrowego i racjonalnego  żywienia, 

 agroturystyka i turystyka wiejska, 

 zagrody edukacyjne, 

 ekologia i ochrona  środowiska na wsi, 

 dziedzictwo kulturowe,  

 produkt lokalny, tradycyjny i regionalny,    

 sprzedaż bezpośrednia z gospodarstwa,  

 przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, 

 BHP w gospodarstwie rolnym,  

 podstawowe zagadnienia z zakresu wiedzy o PROW 2014-2020. 
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 IV. Terminarz „Olimpiady” w 2016r. 

   1. „Olimpiada” będzie realizowana w dwóch etapach: 

            I Etap – Eliminacje Oddziałowe  dnia  20.10.2016 r. o godz. 10:00 
 

        Miejsce: ŁODR zs. w Bratoszewicach (Centrala Bratoszewice, Oddział Piotrków Trybunalski,                            
                       Oddział Kościerzyn), adresy miejsc w których realizowane będą eliminacje oddziałowe oraz osoby do 
                       kontaktu - patrz pkt. I  
 

   2. Zgłoszenia uczestnictwa w „Olimpiadzie” przyjmują osoby wymienione w pkt. I, a ostateczny termin zgłoszeń   
       uczestnictwa upływa w dniu 18.10.2016 r. 
                         
 

                  II Etap – Finał Wojewódzki dnia 24.11.2016 r. o godz. 10:00 
    

         Miejsce:  ŁODR zs. w Bratoszewicach – Centrala, adres: Bratoszewice, ul. Nowości 32 

 
 

      V. Komisje Konkursowe „Olimpiady”   

1. Skład Komisji Konkursowej zwanej dalej „Komisją”  w I  Etapie - Eliminacjach Oddziałowych i II Etapie - 
Finale Wojewódzkim powołuje dyrektor ŁODR z s. w Bratoszewicach. Dla prawidłowego przebiegu 
„Olimpiady” powołane zostaną cztery „Komisje” tj.: trzy w I Etapie i jedna w II Etapie. 

2. „Komisja” ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w „Olimpiadzie” z uzasadnionych przyczyn, m.in.             
w przypadku niespełnienia przez Uczestnika wymogów określonych w pkt. VI, bądź naruszenia postanowień  
niniejszego Regulaminu. 

3. „Komisja” sporządza protokoły z I Etapu – Eliminacji Oddziałowych i II Etapu – Finału Wojewódzkiego.    
 

      VI. Kryteria uczestnictwa w „Olimpiadzie” 

1. Uczestnikami „Olimpiady” mogą być mieszkańcy województwa łódzkiego (bez ograniczeń wiekowych), którzy 
dokonają zgłoszenia w terminie do 18.10.2016 r.  

2. Uczestnikiem „Olimpiady” nie może zostać osoba, która w roku poprzedzającym została laureatem pierwszego 
miejsca w Finale Wojewódzkim. 
 

   VII.     Sposób wyboru finalistów „Olimpiady”  
 

 

I ETAP – Eliminacje Oddziałowe 
1.  Uczestnicy odpowiadają na 35 pytań testowych w ramach bloków tematycznych: 

 zasady zdrowego i racjonalnego  żywienia, 

 agroturystyka i turystyka wiejska, 

 zagrody edukacyjne, 

 ekologia i ochrona  środowiska na wsi, 

 dziedzictwo kulturowe,  

 produkt lokalny, tradycyjny i regionalny,    

 sprzedaż bezpośrednia z gospodarstwa,  

 przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, 

 BHP w gospodarstwie rolnym,  

 podstawowe zagadnienia z zakresu wiedzy o PROW 2014-2020. 
 

2. Testy są jednokrotnego wyboru – wśród trzech odpowiedzi tylko jedna jest poprawna. 
3.  Odpowiedzi punktowane są od 0 do 1 punktu. Za odpowiedź prawidłową   – 1   punkt, za odpowiedź błędną 

lub brak odpowiedzi – 0 punktu. 
4.  W przypadku zaistnienia konieczności poprawek przy wybranych odpowiedziach, uczestnik zobowiązany  

jest parafować każdą poprawkę, w  przeciwnym wypadku za  taką odpowiedź  otrzyma 0 punktów. 
5. Czas pisania testu wynosi 30 minut. 
6.  Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania, uczestnik Olimpiady oddaje arkusz odpowiedzi Komisji,  

która  odnotuje  kolejność oddania testu. 
7.  Do finału wojewódzkiego przechodzi 10 uczestników, z najlepszymi rezultatami punktowymi.  
8.  W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez uczestników, o kolejności miejsc zadecyduje 

kolejność  oddania testu. 
 
W przypadku rezygnacji z udziału lub wystąpienia innych zdarzeń losowych uniemożliwiających osobie 
zakwalifikowanej udział w finale, przewiduje się możliwość uzupełnienia składu finalistów o osobę, zgodnie 
z kolejnością uzyskanych lokat.       
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II ETAP – Finał Wojewódzki 
1. Do finału wojewódzkiego przechodzi  30 uczestników wyłonionych podczas  eliminacji oddziałowych 

(po 10 uczestników z każdego Oddziału) 
2. Finał wojewódzki przebiega w dwóch etapach:  

 
     Etap I - polega na odpowiedzi na 35 pytań testowych w ramach bloków tematycznych:  
     

 zasady zdrowego i racjonalnego  żywienia, 

 agroturystyka i turystyka wiejska, 

 zagrody edukacyjne, 

 ekologia i ochrona  środowiska na wsi, 

 dziedzictwo kulturowe,  

 produkt lokalny, tradycyjny i regionalny,    

 sprzedaż bezpośrednia z gospodarstwa,  

 przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, 

 BHP w gospodarstwie rolnym,  

 podstawowe zagadnienia z zakresu wiedzy o PROW 2014-2020. 
 

3. Testy są jednokrotnego wyboru – wśród trzech odpowiedzi tylko jedna jest poprawna. 
4. Odpowiedzi punktowane są od 0 do 1 punktu, za odpowiedź prawidłową  –   1   punkt, za odpowiedź błędną 

lub brak odpowiedzi – 0 punktu. 
5. W przypadku zaistnienia konieczności poprawek przy wybranych odpowiedziach, uczestnik zobowiązany jest 

parafować każdą poprawkę, w przeciwnym wypadku za  taką odpowiedź otrzyma 0 punktów. 
6.  Czas pisania testu wynosi 30 minut.  
7. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania, uczestnik Olimpiady oddaje arkusz odpowiedzi Komisji, która 

odnotuje  kolejność oddania testu. 
8. Do Etapu II przechodzi 10 uczestników z najlepszymi rezultatami punktowymi. W przypadku uzyskania takiej  

samej ilości  punktów przez uczestników, o kolejności miejsc zadecyduje kolejność oddania testu. 
 
      Etap  II -  polega na odpowiedzi ustnej na 3 pytania problemowe, wylosowane z 10 przygotowanych zestawów. 
 
    1. Finaliści losują zestawy pytań w kolejności zgodnej z miejscami zajętymi w Etapie I. 
    2. Po wylosowaniu zestawów pytań, uczestnicy  Etapu II mają 5 minut na przygotowanie się do odpowiedzi. 
        Czas odpowiedzi na każde pytanie wynosi 2 minuty. 

        3. Za każdą odpowiedź można uzyskać od 0 do 5 punktów. Ilość uzyskanych punktów ogłasza przewodniczący 
     Komisji po wcześniejszej konsultacji z członkami Komisji. 

    4. O kolejności miejsc w Etapie II decyduje suma uzyskanych punktów. 
    5. Zwycięzcą XXIV WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O WIEJSKIM GOSPODARSTWIE DOMOWYM  
         zostanie uczestnik, który uzyska najwyższą sumę punktów w  Etapie I  i  Etapie II. 
    6. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez uczestników Olimpiady, o kolejności miejsc 
         zadecyduje kolejność oddania testu pisemnego w Etapie I. 
    7. Wszystkie sprawy nie zawarte w regulaminie rozstrzyga przewodniczący  Komisji. 

 

      VIII. Informacje dodatkowe: 

 
 Finaliści zostaną uhonorowani nagrodami, w zależności od pozyskanych środków finansowych. 
 Dopuszcza się możliwość uhonorowania finalistów przez inne instytucje, urzędy, firmy itp. 
 Dopuszcza się możliwość uhonorowania wybranych finalistów przez indywidualnych sponsorów. 
 Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w „Regulaminie Olimpiady”.  
 Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które są przedmiotem 

„Olimpiady”, celem realizacji procesu „Olimpiady”.                  
 Uczestnictwo w „Olimpiadzie” jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, udostępnionego 

przez „Organizatora” w jego siedzibie oraz na stronie internetowej ŁODR zs. w Bratoszewicach:                         
www.lodr-bratoszewice.pl. 

 Uczestnik zobowiązuje się do podpisania klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych w brzmieniu: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb niezbędnych do 
realizacji w/w Olimpiady zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z pózn. zm.)”.    

 Lista trzydziestu „finalistów” I Etapu – Eliminacji Oddziałowych oraz lista pierwszej dziesiątki 
„finalistów”/laureatów II Etapu – Finału Wojewódzkiego „Olimpiady” będzie opublikowana na stronie 
internetowej „Organizatora”.  
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