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1. Organizator 

a) Organizatorem Powiatowej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych jest Pomorski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. 

b) Powiatowa Olimpiada Młodych Producentów Rolnych zwana dalej Olimpiadą organizowana jest 

w szesnastu powiatach województwa pomorskiego, w których działają Powiatowe Zespoły 

Doradztwa Rolniczego.   

c) Za organizację i przebieg Olimpiady odpowiadają kierownicy Powiatowych Zespołów Doradztwa 

Rolniczego.  

2. Kryteria uczestnictwa  

a) Uczestnikami Olimpiady mogą być producenci rolni - mieszkańcy obszarów wiejskich, uczniowie 

i studenci szkół rolniczych posiadający gospodarstwo rolne lub współgospodarujący 

w gospodarstwie rolnym, spełniający następujące warunki: 

 wiek 17-40 lat, 

 zamieszkujący w województwie pomorskim. 

b) W Olimpiadzie nie mogą wziąć udziału: 

 pracownicy PODR w Lubaniu, 

 laureaci Wojewódzkiej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 2017, którzy zajęli miejsca 1-3. 

c) Uczestnictwo w Olimpiadzie należy zgłaszać do Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego 

w terminie do 9 listopada 2018 roku. Wykaz telefonów do Powiatowych Zespołów Doradztwa 

Rolniczego dostępny jest na stronie internetowej Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

w Lubaniu – www.podr.pl.  

3. Cele: 

Olimpiada organizowana jest w celu: 

 upowszechniania wiedzy rolniczej oraz idei ustawicznego kształcenia i doskonalenia się młodych 

rolników,  

 promocji zawodu rolnika oraz osiągnięć w rolnictwie,  

 integracji producentów rolnych,  

 pogłębiania wiedzy i umiejętności rolniczych przyczyniających się do stałego unowocześniania 

polskiego rolnictwa,  

 rozwijania idei współzawodnictwa i konkurencji,   

 promocji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

4. Czas trwania 

Olimpiada odbędzie się 15 listopada 2018 roku o godzinie 10:00 w szesnastu powiatach województwa 

pomorskiego. Szczegółowy wykaz miejsc wraz z adresami, gdzie odbędą się Olimpiady dostępny jest na 

stronie internetowej Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu - www.podr.pl.    

5. Przebieg: 

a) Olimpiada składa się z dwóch części:  I część - Test, II część - Egzamin ustny. 

b) Pytania będą obejmowały następujące zagadnienia: 

 produkcja roślinna,  

 produkcja zwierzęca, 

 integrowana ochrona roślin,   
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 ekonomika i zarządzanie, 

 mechanizacja rolnictwa,  

 bezpieczeństwo i higiena pracy, 

 Wspólna Polityka Rolna i PROW na lata 2014-2020, 

 ekologia i ochrona środowiska,  

 odnawialne źródła energii, 

 przedsiębiorczość, 

 wiejskie gospodarstwo domowe; 

 
c) test obejmuje 50 pytań, 

d) czas opracowania testu - 50 minut, 

e) prawidłowa odpowiedź zawarta jest tylko w jednej z czterech odpowiedzi, 

f) za każdą prawidłową odpowiedź przyznawany będzie 1 punkt, za każdą nieprawidłową 

odpowiedź 0 punktów, 

g) komisja odnotowuje kolejność oddania testów przez uczestników, 

h) w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez więcej niż jednego uczestnika, 

o kolejności decyduje czas oddania testu, 

i) czterech uczestników, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów z testu przystępuje do II części 

Olimpiady - egzaminu ustnego, 

j) egzamin ustny polega na udzieleniu odpowiedzi na losowo wybrane przez uczestnika pytania 

przed Komisją i w obecności zaproszonych gości, 

k) każda odpowiedź oceniana jest w skali od 0 do 5 punktów, 

l) punkty z testu nie sumują się z punktami uzyskanymi z egzaminu ustnego, 

m) nie dopuszcza się miejsc „ex aequo”, w przypadku uzyskania przez finalistów tej samej ilości 

punktów, wyższe miejsce zajmuje uczestnik, który uzyskał wyższą lokatę w I części - teście, 

n) Przewodniczący Komisji, po uzgodnieniu z członkami, decyduje o ilości przyznanych punktów 

w sposób jawny, 

o) punkty z Olimpiady nie przechodzą do Wojewódzkiej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, 

p) Przewodniczący Komisji sporządza protokół Olimpiady i ogłasza wyniki, 

q) Czterech Laureatów Olimpiady z każdego powiatu zostaje zakwalifikowanych do Wojewódzkiej 

Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, która odbędzie się 12 grudnia 2018 r. w Pomorskim 

Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. 

6. Komisja konkursowa: 

Skład Komisji Konkursowej zwanej dalej Komisją powołują Kierownicy Powiatowych Zespołów Doradztwa 

Rolniczego. W skład Komisji wchodzą specjaliści/doradcy z zakresu rolnictwa. Do zadań Komisji należy 

między innymi: 

 popularyzacja idei Olimpiady w środowisku, 

 ocena testów, 

 ocena odpowiedzi ustnych, 

 przygotowanie protokołów,  

 czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Olimpiady, 

 terminowe przekazanie do PODR w Lubaniu (Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw) 

dokumentacji z przebiegu Olimpiady tj. protokół końcowy finału ustnego, listę 4 laureatów, 

protokół kolejności miejsc wg sumy zdobytych punktów, powołanie Komisji, dokumentację 

fotograficzną - 6 zdjęć z przebiegu Olimpiady.  



Regulamin 
Powiatowej Olimpiady  

Młodych Producentów Rolnych 2018 
 

3 

 

7. Nagrody: 

Przewidywana pula nagród dla laureatów: 

 I miejsce do kwoty 700 zł  

 II miejsce do kwoty 600 zł 

 III miejsce do kwoty 500 zł 

 IV miejsce do kwoty 400 zł 

Dopuszcza się możliwość uhonorowania laureatów przez inne instytucje, urzędy, firmy itp. Dopuszcza się 

możliwość uhonorowania wybranych laureatów przez indywidualnych sponsorów. Nie przewiduje się 

miejsc równorzędnych.  

8. Informacje dodatkowe: 

 Przystępując do udziału w Powiatowej Olimpiadzie Młodych Producentów Rolnych uczestnicy 
zobowiązują się do uczestniczenia w kolejnych etapach tj. wojewódzkim, krajowym.  

 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. 

 Udział w Olimpiadzie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu, udostępnionego przez 
organizatora. 

 Przed rozpoczęciem Olimpiady każdy uczestnik podpisuje listy obecności, legitymując się dowodem 
osobistym/legitymacja szkolną.  

 Olimpiada przeprowadzona zostanie według zasad anonimowości. Uczestnicy otrzymują numery 
kodowe.  

 Udział w Olimpiadzie jest jednoznaczny z udzieleniem zgody na: 

 nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestników przez organizatora ww. olimpiady - 
zgodnie z ustawą z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 
r., poz. 1191). Możliwe formy rozpowszechniania wizerunku to: publikacja na stronie 
internetowej www.podr.pl, w miesięczniku „Pomorskie Wieści Rolnicze” wydawanym przez 
PODR w Lubaniu, w publikacjach promocyjnych Organizatora, katalogach reklamowych, 
ulotkach, portalu społecznościowym PODR w Lubaniu.  

 sporządzenie 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.  

 Powyższa zgoda nie rodzi żadnych skutków o charakterze materialnym, zarówno w zakresie 
praw autorskich i pokrewnych, jak i roszczeń dotyczących praw osobistych - w stosunku do 
organizatorów Olimpiady.  

 Udział w Olimpiadzie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora 
danych osobowych w celu organizacji, przeprowadzenia, udokumentowania i rozliczenia powyższej 
Olimpiady zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119.1  z 04.05.2016). 

 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Olimpiady bez podania przyczyny. W takiej 
sytuacji Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności i żadnych kosztów względem uczestników 
Olimpiady.  

 
 


