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Regulamin 

konkursu wiedzy ekologicznej   

 

1. Cele konkursu 

a) Zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej produktów regionalnych z województwa 
pomorskiego  

b) identyfikacja regionalnych produktów oraz ich promocja 
 

 
2. Organizatorzy 

Pomorski Odział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Województwo  Pomorskie – Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

Województwa Pomorskiego 

3. Uczestnicy konkursu  

Konkurs adresowany jest do uczestników Pikniku promującego wiejską żywnośd tradycyjną, 
agroturystykę oraz działania ekologiczne, który odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2014 w 
Mrzezinie.  
 

4. Założenia organizacyjne 

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: 

I etap – test pisemny. Uczestnicy rozwiązują test pisemny składający się z 20 pytao 

jednokrotnego wyboru, , za które można uzyskad łącznie 20 punktów. 

II etap – ustny (finał). W finale ustnym weźmie udział 3-5 osób, których suma punktów z testu 

pisemnego była najwyższa. Uczestnicy finału odpowiadają na 3 pytania problemowe, za które 

można uzyskad łącznie 15 punktów. 

5. Komisja Konkursowa  

a) W skład Komisji Konkursowej wchodzą 3 osoby: przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa, przedstawiciel Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz osoba wskazana 
przez Dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck. 

b) Pracą Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący wybrany i spośród jej członków.  
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c) Do zadao Komisji Konkursowej należy opracowanie pytao do obu etapów konkursu – testu 
pisemnego oraz finału ustnego. 

d) Komisja Konkursowa czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu.  
e) Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, nie przewiduje się od przez nich środków  
f) odwoławczych.  
g) W sprawach spornych Komisja zajmuje stanowisko w drodze głosowania większością głosów. 

 
6. Kryteria oceny  

I etap – test pisemny: za pytania testowe uczestnik otrzymuje po 1 pkt. za każdą prawidłową 
odpowiedź; 

II etap – ustny (finał): za pytania problemowe uczestnik otrzymuje od 0 do 5punktów za każde 
pytanie; 

Oceny testów oraz oceny  odpowiedzi  na pytania problemowe dokonuje Komisja Konkursowa. 

Wyniki konkursu zostaną zatwierdzone w protokole z prac Komisji Konkursowej.    

7. Nagrody  

Przewiduje się przyznanie nagród rzeczowych za zajęcie I, II i III miejsca w konkursie. Nagrody 
zostaną sfinansowane przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
Województwa Pomorskiego ze środków wyprzedzającego finansowania Schematu III Pomocy 
Technicznej realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  

 

 


