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Załącznik do Uchwały nr 254/4612/2022         

Zarządu Województwa Podlaskiego 

z dnia 7 marca 2022 r. 

  

Regulamin I edycji konkursu  

pn. „Wojewódzki konkurs wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego” 

 

§1 

Postanowienia ogólne 

Niniejszy Regulamin określa cele oraz zasady organizacji i uczestnictwa w I edycji konkursu 

pn. „Wojewódzki konkurs wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego”. 

 

§2 

Organizator konkursu 

1. Organizatorem I edycji konkursu pn. „Wojewódzki konkurs wiedzy z zakresu rolnictwa 

ekologicznego”, zwanego dalej „konkursem”, jest Samorząd Województwa Podlaskiego. 

2. Koordynatorem konkursu jest Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

(KSOW) w województwie podlaskim funkcjonująca w strukturze Departamentu Rolnictwa 

i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. 

 

§3 

Cele konkursu 

1. Promocja rolnictwa ekologicznego. 

2. Pogłębienie wiedzy nt. ekologicznego systemu produkcji. 

3. Rozpowszechnianie wśród uczniów szkół średnich z terenu województwa podlaskiego 

pozytywnego wizerunku rolnictwa ekologicznego. 

4. Popularyzacja wdrażania najlepszych rozwiązań w gospodarstwach rolnych opartych na 

wykorzystaniu środków pochodzenia biologicznego i mineralnego nieprzetworzonych 

technologicznie. 

5. Zwiększenie świadomości wśród młodzieży nt. wartości żywności wysokiej jakości. 

 

§4 

Uczestnicy konkursu 

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół średnich o profilu rolniczym oraz uczniowie 

szkół średnich z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu województwa podlaskiego. 

 

 



  UNIA EUROPEJSKA 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

§5 

Zasady organizacji i warunki uczestnictwa w konkursie 

1. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.  

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest pisemne zgłoszenie chęci uczestnictwa przez 

szkołę. 

3. Szkoła może zgłosić do udziału w konkursie maksymalnie trzech uczniów.  

4. Szkoła dokonuje zgłoszenia uczestnictwa w konkursie poprzez wysłanie na adres siedziby 

koordynatora konkursu: 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 

Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich 

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 

15-888 Białystok 

 

lub drogą elektroniczną na adres e-mail: ksow@wrotapodlasia.pl, wypełnionego 

i podpisanego własnoręcznie przez ucznia lub rodzica/prawnego opiekuna ucznia  

(w przypadku osób niepełnoletnich) formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik 

do Regulaminu konkursu. 

 

5. Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony czytelnie i zawierać:  

- imię i nazwisko ucznia zgłaszającego się do udziału w konkursie,  

- imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna ucznia,  

- numer telefonu, adres mailowy nauczyciela/opiekuna,  

- nazwę, dane teleadresowe szkoły. 

6. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie należy przesłać do 29 kwietnia 2022 r. (decyduje 

data stempla pocztowego/ data przekazania zgłoszenia drogą elektroniczną).  

7. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o udziale w konkursie decyduje kolejność 

zgłoszeń.  

8. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu. 

9. Konkurs będzie polegał na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru w zakresie wiedzy  

z obszaru rolnictwa ekologicznego w oparciu o materiały i literaturę wskazaną przez 

organizatora jako podstawowe źródło wiedzy nt. rolnictwa ekologicznego, autorami 

materiałów edukacyjnych są pracownicy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 

oddział w Radomiu i doradcy z wojewódzkich ośrodków doradztwa  rolniczego. Link  

do materiałów edukacyjnych: https://cdr.gov.pl/produkcja-rolna/rolnictwo-

ekologiczne/rolnictwo-ekologiczne-publikacje.  

10. Każdy test opatrzony będzie indywidualnym kodem uczestnika, co pozwoli na bezstronną 

ocenę pracy przez Komisję Konkursową.  

https://cdr.gov.pl/produkcja-rolna/rolnictwo-ekologiczne/rolnictwo-ekologiczne-publikacje
https://cdr.gov.pl/produkcja-rolna/rolnictwo-ekologiczne/rolnictwo-ekologiczne-publikacje
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11. Test będzie przygotowany i oceniany przez Komisję Konkursową składającą się  

z minimum 3 osób posiadających wiedzę i doświadczenie związane z tematyką rolnictwa 

ekologicznego.  

12. Test będzie składał się z min. 45 pytań. Za prawidłową odpowiedź na pytanie można 

otrzymać 1 pkt., za złą odpowiedź lub jej brak 0 pkt. W przypadku uzyskania przez uczniów 

identycznej liczby punktów z testu pisemnego Komisja Konkursowa przeprowadzi 

dogrywkę ustną, która wyłoni laureatów. 

13. Konkurs decyzją Organizatora może zostać zorganizowany w trybie on-line lub odwołany, 

jeżeli jego realizacja nie będzie możliwa z uwagi na obostrzenia obowiązujące w związku  

z epidemią COVID-19. 

14. W przypadku braku możliwości zorganizowania konkursu w trybie stacjonarnym, 

Organizator dopuszcza zmianę formy przeprowadzenia konkursu na tryb on-line.  

W związku z powyższym, wymagane jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu, 

wyposażonego w kamerę internetową, mikrofon oraz głośnik lub słuchawki. 

 

 

§6 

Wyniki konkursu, nagrody i zasady ich przyznawania 

1. Organizator konkursu przewiduje dyplomy i nagrody indywidualne laureatom I, II i III 

miejsca. 

2. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa powołana przez 

Organizatora. 

3. Decyzje Komisji Konkursowej są niepodważalne, ostateczne i nie przysługuje od nich 

odwołanie. 

4. Komisja Konkursowa zastrzega sobie inny podział nagród, w tym przyznanie wyróżnień 

uczestnikom konkursu.  

 

§7 

Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie zapewnia transportu uczestnikom konkursu i nie pokrywa kosztów 

dojazdu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu przeprowadzenia konkursu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym Regulaminie w każdym czasie 

bez podania przyczyny. 

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i praw pokrewnych oraz inne powszechne 

obowiązujące przepisy prawa. 
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5. Wszystkie pytania dotyczące spraw niewyszczególnionych w Regulaminie konkursu 

proszę kierować na adres: ksow@wrotapodlasia.pl, bądź telefonicznie: 85 66 54 207 lub  

85 66 54 212. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz załączników: 

1) Formularz zgłoszeniowy udziału w I edycji konkursu pn. „Wojewódzki konkurs wiedzy z zakresu rolnictwa 

ekologicznego”. 


