Regulamin XIV Olimpiady
Wiedzy o BHP i Rolnictwie
1.Wstęp: Głównym organizatorem Olimpiady jest Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku.
2. Cel olimpiady: Upowszechnianie problematyki w zakresie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym,
a także poszerzanie wiedzy w zakresie technologii w rolnictwie.

3. Organizatorzy olimpiady:

Głównym organizatorem Olimpiady jest Lubuski Ośrodek Doradztwa

Rolniczego w Kalsku przy partnerstwie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze oraz przy współudziale:
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Oddział Zielona Góra, Lubuskiej Izby Rolniczej, Urzędu
Marszałkowskiego w Zielonej Górze, Giełdy Rolno-Towarowej w Zielnej Górze, Zespołu Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Bobowicku, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Henrykowie, Banku Santander – Oddział
w Sulechowie.

4. Udział w Olimpiadzie: Rolnicy oraz uczniowie szkół rolniczych z województwa lubuskiego.
5. Organizacja Olimpiady:
I. Etap. Zgłoszenia uczestnictwa zostały przesłane do szkół rolniczych oraz do PIP i KRUS. Karty zgłoszenia
wydrukowane są na dalszych stronach Lubuskich Aktualnościach Rolniczych XI/2018, dostępne są również na
stronie www.lodr.pl.
Rekrutacją uczestników zajmują się Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego LODR oraz Partnerzy Olimpiady.
Kartę zgłoszenia rolnika lub ucznia (dwie oddzielne karty) należy dostarczyć do 30 listopada 2018 r. do
Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku. LODR zobowiązany jest do stworzenia całościowej listy
uczestników.
Olimpiada podzielona jest na dwie kategorie: 1 – dla rolników, 2 – dla uczniów.
II. Etap - wyłonienie laureatów - 6 grudnia 2018 r.

6. Zasady i kryteria oceny:
Kategoria:
1) Rolnicy – test składający się z 40 pytań z zakresu BHP (20 pytań) i z technologii w rolnictwie (20 pytań)
2) Uczniowie – test składający się z 40 pytań z zakresu BHP (20 pytań) i z technologii w rolnictwie (20
pytań)
Wszyscy zgłoszeni będą rozwiązywać test zawierający 40 pytań (dopuszcza się odpowiedź wielokrotnego wyboru
oraz odpowiedź uzupełniającą pytanie). Za każdą dobrą odpowiedź - 1 punkt. Maksymalnie można uzyskać 40
punktów.
Rozstrzygające miejsca to: I, II, III. W momencie uzyskania tej samej ilości punktów przez uczestników, nastąpi
druga tura - obejmująca pytania ustne - w obecności komisji w składzie: Roman Frankowski - przewodniczący,
Maciej Woźniak, Izabela Madziar, Barbara Babicz, Anna Słowik.
Pytania dodatkowe - przygotowane przez komisję - będą jednakowe dla wszystkich dla danej kategorii
uczestników.
Komisja będzie rozstrzygać kolejność miejsc finałowych po odbytej ustnej odpowiedzi, za którą uczestnik będzie
mógł otrzymać od 1 do 5 punktów.
Z oceny ustnej, komisja sporządzi protokół.
Wyniki i kolejność zajętych miejsc przedstawi przewodniczący komisji oceniającej - Roman Frankowski.

7. Nagrody, wyróżnienia, dyplomy: Komisja konkursowa na podstawie uzyskanych punktów decyduje
o kolejności zajętych miejsc w Olimpiadzie. Laureaci Olimpiady otrzymają statuetki, nagrody rzeczowe,
wyróżnienia i dyplomy.
Trzy nagrody główne za zajęcie I, II, III miejsca.

8. Miejsce przeprowadzenia Olimpiady: LODR Kalsk
9. Źródło finansowania olimpiady: Środki finansowane

przeznaczone na organizację i nagrody dla

uczestników - pochodzą od sponsorów wspierających ideę Olimpiady.

10. Karty zgłoszenia udziału w Olimpiadzie - załącznik do regulaminu.
Upowszechnianie i promowanie wyników XIV Olimpiady „Wiedzy o BHP i Rolnictwie” zamieszczone będzie
w Lubuskich Aktualnościach Rolniczych i Rolniczym Pulsie oraz na stronach internetowych organizatorów.

