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REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY ROLNICZEJ 
 2021 r.  

 
§1. Organizator 

 
Organizatorem Olimpiady Wiedzy Rolniczej jest Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego Oddział Płock. Organizator jest partnerem Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich i realizuje tę operację zgodnie z Planem Działania Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Planem Operacyjnym na lata 2020-2021          
i UMOWĄ. 
 

§2. Cel olimpiady 

Celem olimpiady jest propagowanie wiedzy rolniczej oraz popularyzacja osiągnięć  
i perspektyw rozwoju polskiego rolnictwa. 

§3. Uczestnicy 

Uczestnikami Olimpiady Wiedzy Rolniczej są rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne 
samodzielnie lub wspólnie z rodzicami – 50 osób (w tym również pełnoletni uczniowie 
szkół rolniczych) z terenu powiatów: gostynińskiego, płockiego i sierpeckiego. Chętni 
do udziału w olimpiadzie zgłaszają się do pracowników Powiatowych Zespołów 
Doradztwa Rolniczego lub bezpośrednio do Oddziału MODR w Płocku.  

§4. Przebieg olimpiady 
 
Olimpiada przebiega w dwóch etapach: 
 
I etap pisemny: uczestnicy otrzymują test pisemny zawierający 30 pytań. Za 
prawidłową odpowiedź na pytanie można otrzymać 1 pkt., za złą odpowiedź lub jej 
brak 0 pkt. Za prawidłowe odpowiedzi na wszystkie pytania uczestnik może otrzymać 
30 pkt. Czas rozwiązania testu 30 minut. 
Do II etapu przechodzi 10 osób z największą ilością punktów. W przypadku 
stwierdzenia jednakowej ilości punktów u wielu osób, przewiduje się dogrywkę. 
Osoby te otrzymują zestaw dodatkowych 5 pytań testowych.  
 
II etap ustny: przystępuje do niego 10 uczestników z największą ilością punktów 
uzyskanych w I etapie. Każda z tych osób losuje zestaw 5 pytań. Czas na odpowiedź 
– bez ograniczeń. Wypowiedź oceniana jest od 0 do 3 pkt. Maksymalnie w tym etapie 
można uzyskać 15 pkt. W przypadku remisu, rozstrzygające będą odpowiedzi na 
dodatkowe pytania. 
Suma uzyskanych punktów z odpowiedzi ustnych i testu decyduje o kolejności miejsc 
finalistów. Z uwagi na to, że jest to 10. edycja OWR finaliści są równocześnie 
laureatami olimpiady. 



§5. Komisja 
 
Dyrektor MODR Oddział Płock powołuje 5 osobową komisję, która dokonuje oceny 
zarówno testu pisemnego, jak i odpowiedzi ustnych finalistów (laureatów) oraz ustala 
kolejność zwycięzców, czuwa nad prawidłowym przebiegiem olimpiady, sporządza 
protokoły i ogłasza wyniki finału. 
 

§6. Nagrody 
 
Laureaci Olimpiady Wiedzy Rolniczej otrzymują nagrody pieniężne i rzeczowe 
ufundowane przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich Województwa Mazowieckiego 
w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
oraz organizatora Olimpiady. 
Laureaci otrzymują nagrody pieniężne w wysokości: 

 I miejsce –   1300,00 zł 

 II miejsce –  1200,00 zł 

 III miejsce – 1100,00 zł 

 IV miejsce – 1000,00 zł 

 V miejsce –    900,00 zł 

 VI miejsce –   800,00 zł 

 VII miejsce –  700,00 zł 

 VIII miejsce – 600,00 zł 

 IX miejsce –   500,00 zł 

 X miejsce –    400,00 zł 
Organizator z kwot przeznaczonych na nagrody pobiera podatek w wysokości 10%, 
który odprowadza do urzędu skarbowego. 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zapewnia finalistom prenumeratę 
miesięcznika „Wieś Mazowiecka” na 2022 rok i ponosi koszty przesyłki.  

§7. Postanowienia końcowe 
 

1. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu uczestników na miejsce olimpiady. 
 
2. Uczestnik Olimpiady Wiedzy Rolniczej wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 
danych osobowych oraz swojego wizerunku  zgodnie z wymaganiami 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 
oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. 2018 poz. 
1000 ze zmianami) przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego mieszczący 
się przy ul. Czereśniowej 98, 02-456 Warszawa w celu udziału w Olimpiadzie Wiedzy 
Rolniczej oraz odbioru nagrody i publikację swojego wizerunku w celach 
dokumentacyjnych i promocyjnych Olimpiady Wiedzy Rolniczej w materiałach MODR 
Warszawa oraz w gazetach lokalnych i wydawnictwach współorganizatorów. 
 
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Olimpiady Wiedzy Rolniczej 
zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
4. Informacja o Olimpiadzie będzie ogłoszona na stronie internetowej Mazowieckiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 

http://www.mazowieckie.ksow.pl/
http://www.ksow.pl/

