REGULAMIN
Konkursu pn.: „Test Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym”
II edycja
§ 1.
1) Niniejszy Regulamin konkursu „Test wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym.” II edycja
zwany dalej regulaminem określa:
2) cele konkursu,
3) zasady udziału w konkursie,
4) zasady przeprowadzenia konkursu.
§ 2. Cele konkursu
Głównym celem konkursu „Test wiedzy o rolnictwie ekologicznym” II edycja,
jest:
1) zwiększenie poziomu wiedzy uczniów szkół sektora rolno-spożywczego na temat
rolnictwa ekologicznego oraz żywności ekologicznej,
2) zainteresowanie młodzieży rolnictwem ekologicznym i kierunkami jego rozwoju,
3) popularyzacja żywności jakości ekologicznej oraz problematyki ekologii w aspekcie
ekologicznego systemu gospodarowania,
4) kształtowanie świadomości na temat pozytywnego oddziaływania rolnictwa
ekologicznego na środowisko,
5) kształtowanie właściwych postaw młodzieży wobec środowiska przyrodniczego,
§ 3. Organizator
Organizatorem konkursu pn.: „Test Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym” jest Centrum
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu wykonujący zadania w zakresie
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, we współpracy z
a) Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
b) Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej
c) Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego

§ 4. Uczestnicy
Uczestnictwo jest dobrowolne i bezpłatne. Konkurs pn.: „Test Wiedzy o Rolnictwie
Ekologicznym” jest skierowany do uczniów ponadpodstawowych szkół rolniczych.
Minimalna liczba uczestników z jednej szkoły – 10 osób.
W II edycji konkursu nie mogą brać udziału Laureaci i miejsca na etapie szkolnym –
i edycji konkursu pn.: „Test wiedzy o rolnictwie ekologicznym”, który odbył się w 2021
roku.
§ 5. Organizacja konkursu etap szkolny
1) Etap szkolny będzie realizowany bezpośrednio przez władze szkoły we współpracy
z miejscowym WODR w formie on line w wyznaczonym terminie przez Organizatora.
2) Szkoły wyrażające chęć uczestniczenia w konkursie pn.: „Test Wiedzy o Rolnictwie
Ekologicznym” zgłaszają swój udział do CDR O/Radom za pomocą poczty
elektronicznej wysyłając skan Karty zgłoszenia. Obowiązuje jeden wzór dokumentu
dla wszystkich szkół – karta zgłoszenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.
3) Komisja powinna składać się z minimum 2 osób, zaleca się aby jednym z członków
był przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Komisja
nadzoruje uczniów wypełniających testy.
4) Przewodniczący Komisji jest zobowiązany do zapewnienia dostępu do komputera
z łączem internetowym dla chętnej liczby uczniów i jest zobowiązany przekazać link
do testu bezpośrednio przed jego rozpoczęciem.
5) Szkoła otrzyma od Organizatora link z dostęp do arkusza testowego, które zostaną
wykorzystane w dniu przeprowadzenia testu.
6) Etap szkolny polegać będzie na rozwiązaniu testu składającego się z 30 pytań
jednokrotnego wyboru w czasie 40 minut. Wyniki są sprawdzane przez system oraz
podawane on line.
7) W przypadku jednakowej liczby punktów dotyczącej Laureatów nastąpi dogrywka
w formie jednego pytania problemowego, które zostanie dosłane przez Organizatora.
Kryteria oceny:
Udział w konkursie w formie on-line. Brak połączenia oznacza dyskwalifikację
uczestnika.
Test – ocena odpowiedzi: prawidłowa 1 punkt, nieprawidłowa 0 punktów, za każde z pytań.
Pytanie problemowe w skali od 0-10 punktów.
Maksymalna ilość zdobytych punktów 40.
8) Spośród uczniów Komisja wyłoni laureatów I, II i III miejsca. Laureat i miejsca, który
uzyskał najwyższą liczbę punktów przechodzi do etapu ogólnokrajowego.

9) Zalecana literatura:
- broszura pn. „GOSPODAROWANIE EKOLOGICZNE – co każdy rolnik
wiedzieć
powinien?
link
do
broszury:
https://www.cdr.gov.pl/images/Radom/ROLEKO/pliki/eco.pdf
- broszura pn. „Zasady prowadzenia gospodarstw w systemie rolnictwa
ekologicznego”
link
do
broszury:
https://cdr.gov.pl/images/Radom/2021/broszury/Basia.pdf
- aktualności oraz baza wiedzy na stronach internetowych: https://www.cdr.gov.pl/
oraz https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rolnictwo-ekologiczne1
10) Protokół – etap szkolny z obrad Komisji oraz Zgłoszenie laureata do etapu
krajowego (Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu), Szkoła
jest zobowiązana do przesłania
skanu w/w dokumentów drogą elektroniczną do
Organizatora w terminie do 7 dni roboczych po zakończonym teście. Brak
dokumentów oznacza dyskwalifikację.
§ 6. Organizacja konkursu etap krajowy
1) Konkurs odbędzie się w wyznaczonym dniu oraz godzinie, jednakowej dla wszystkich
uczestników.
2) Komisja szkolna powinna składać się z minimum 2 osób, zaleca się aby jednym
z członków był przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Komisja nadzoruje przebieg konkursu.
3) Przewodniczący Komisji szkolnej jest zobowiązany do zapewnienia dostępu do
komputera z łączem internetowym dla ucznia biorącego udział w II etapie konkursu
i jest zobowiązany do przekazania linka do testu bezpośrednio przed jego
rozpoczęciem.
4) Szkoła otrzyma od Organizatora link z dostęp do arkusza testowego, które zostaną
wykorzystane w dniu przeprowadzenia testu.
5) Pytania krajowego etapu konkursu zostały przygotowane oparciu o zalecaną literaturę
wymienioną w § 5. pkt. 9) oraz na podstawie aktualności oraz bazy wiedzy dotyczącej
rolnictwa ekologicznego na stronach internetowych: https://www.cdr.gov.pl/ oraz
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rolnictwo-ekologiczne1
6) Uczniowie mogą rozwiązać test wykorzystując dowolne urządzenie z dostępem do
Internetu (np. laptop, tablet, telefon). Uruchomienie testu nie wymaga żadnych
dodatkowych umiejętności obsługi komputera, instalowania oprogramowania ani
specjalnego sprzętu.
7) Czas trwania testu 50 minut.
W przypadku jednakowej liczby punktów dotyczącej Laureatów nastąpi dogrywka
w formie jednego pytania problemowego, które zostanie dosłane przez Organizatora.

Kryteria oceny :

Udział w konkursie w formie on-line. Brak połączenia oznacza dyskwalifikację
uczestnika.
Test – ocena odpowiedzi : prawidłowa 1 punkt, nieprawidłowa 0 punktów, za każde z pytań.
Pytanie problemowe w skali od 0-10 punktów.
Maksymalna ilość zdobytych punktów 60.
8) Na etapie krajowym zostanie powołana Komisja przez Dyrektora CDR Oddział
w Radomiu, składająca się z minimum trzech osób, odpowiedzialna za opracowanie
testu składającego się z 50 pytań jednokrotnego wyboru oraz pytań problemowych,
wyłonienie laureatów, sporządzenie protokołu z przebiegu testu (Załącznik nr 5 do
niniejszego Regulaminu), a także czuwaniem nad prawidłowym przebiegiem testu
w formie zdalnej.
9) Protokół z przebiegu konkursu sporządzony przez Komisję szkolną (Załącznik nr 4
do niniejszego Regulaminu). Szkoła przesyła w/w dokument w formie skanu drogą
elektroniczną do Organizatora w terminie do 7 dni roboczych po zakończonym teście.
Brak dokumentów oznacza dyskwalifikację.
10) Spośród uczestników Testu Komisja wyłoni laureatów I, II i III miejsca oraz dwa
równorzędne wyróżnienia na podstawie uzyskanej najwyższej liczby punktów.
Przystąpienie do testu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego
Regulaminu w całości.
§ 7. Terminy
1) Do 30 czerwca 2022 r. należy przesłać informację o chęci udziału szkoły w Teście –
Załącznik nr 1 w formie skanu dokumentu drogą elektroniczną na adres:
radom@cdr.gov.pl
2) W dniu 12 września 2022 r. odbędzie się – etap szkolny Testu.
3) Do 7 dni roboczych po Teście na etapie szkolnym należy przesłać skan
dokumentów pocztą elektroniczną do CDR Oddział Radom Załącznik nr 2 oraz
Załącznik nr 3.
4) W dniu 3 października 2022 r. odbędzie się finał - etap krajowy Testu.
5) Do 7 dni roboczych po Teście na etapie krajowym należy przesłać skan
dokumentów pocztą elektroniczną do CDR Oddział Radom Załącznik nr 4.
6) Organizator zobowiązuje szkoły biorące udział w konkursie do przesłania kompletu
oryginałów dokumentów w formie papierowej (tj. Załącznik nr 1 Karta Zgłoszenia
Szkoły, Załącznik nr 2 Karta Zgłoszenia Laureata wraz z oświadczeniem o numerze
konta, Załącznik nr 3 Protokół z przebiegu testu etap szkolny, Załącznik nr 4 Protokół
z przebiegu testu etap krajowy) do dnia 17 października 2022 roku. Adres na który
należy przesłać oryginały dokumentów: CDR Oddział w Radomiu, ul. Chorzowska
16/18, 26-600 Radom.
7) Brak oryginału kompletu dokumentów, oznacza brak możliwości wypłat nagród
pieniężnych.

8) Uroczyste wręczenie nagród dla laureatów Testu odbędzie się w wyznaczonym przez
Organizatora terminie.

§ 8. Nagrody
1) Konkurs realizowany jest w ramach operacji „Rolnictwo ekologiczne - szansa dla
rolników i konsumentów”. wpisanej do Planu Operacyjnego na lata 2022-2023
w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Koszt
nagród pieniężnych oraz statuetek dla laureatów finansowany ze środków II schematu
Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2) Laureaci etapu szkolnego zostaną uhonorowani nagrodami pieniężnymi.
3) Laureaci etapu krajowego zostaną uhonorowani nagrodami pieniężnymi.
4) Dla opiekunów konkursu (jedna szkoła=jeden opiekun) przewidziane są materiały
promocyjne.
§ 9. Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego z
siedzibą w Brwinowie pod adresem: 05-840 Brwinów, ul. Pszczelińska 99 (zwanego
dalej CDR);
2) w CDR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym Wykonawca
może skontaktować się w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych
osobowych pod adresem e- mail: iodo@cdr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej
siedziby,wskazany w ust. 1;
3) jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celach związanych
z przeprowadzeniem konkursu Test wiedzy o rolnictwie ekologicznym, wyłonienia
laureatów i wyróżnionych, przyznania nagród oraz umieszczenia ich w katalogu i
materiałach związanych z Konkursem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu dla jakiego
zostały pozyskane, przez okres przewidziany przepisami prawa, w tym szczególnie
przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach i uregulowaniach
wewnętrznych CDR w zakresie archiwizacji dokumentów;
5) zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa
dotyczących oraz otrzymania ich kopii,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania) Państwa danych
osobowych,
c) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych,

d) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO,
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
f) jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wskazany w ust. 2 lub
pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w ust. 1;
6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
skutkować brakiem zakwalifikowania do udziału w konkursie;
7) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania zgodnie z art. 22 RO.
§ 10. Dodatkowe postanowienia
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, w tym
zmian organizacyjnych związanych z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju.
o zmianach uczestnicy informowani będą za pośrednictwem strony internetowej
www.cdr.gov.pl oraz pocztą mailową.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego
Regulaminu.
3. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w etapie II Testu przez finalistę etapu
I, zastępuje go osoba, która zajęła kolejne miejsce w etapie szkolnym.
4. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, mogą wziąć udział w i i II etapie Testu za zgodą
rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych.
5. Akceptując niniejszy Regulamin uczestnik wyraża zgodę na bezpłatną publikację
swojego wizerunku na zdjęciach w zakresie promocji konkursu pn.: „Test Wiedzy
o Rolnictwie Ekologicznym” ( wręczenie nagród).
6. Lista załączników do regulaminu (wzór obowiązujący każdą szkołę):
 Załącznik nr 1 Karta Zgłoszenia Szkoły
 Załącznik nr 2 Karta Zgłoszenia Laureata wraz z oświadczeniem o numerze konta
 Załącznik nr 3 Protokół z przebiegu testu etap szkolny
 Załącznik nr 4 Protokół z przebiegu testu etap krajowy
 Załącznik nr 5
7. Organizator zobowiązuje szkoły biorące udział w konkursie do przesłania kompletu
oryginałów dokumentów w formie papierowej (tj. Załącznik nr 1 Karta Zgłoszenia
Szkoły, Załącznik nr 2 Karta Zgłoszenia Laureata wraz z oświadczeniem o numerze
konta, Załącznik nr 3 Protokół z przebiegu testu etap szkolny, Załącznik nr 4 Protokół
z przebiegu testu etap krajowy) do dnia 17 października 2022 roku. Adres na który
należy przesłać oryginały dokumentów: CDR Oddział w Radomiu, ul. Chorzowska
16/18, 26-600 Radom.
8. Regulamin konkursu pn.: „Test Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym” jest dostępny
m.in. w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.cdr.gov.pl

