REGULAMIN
KONKURSU „INDEKS DLA ROLNIKA”

§1. Informacje Ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
(Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt).
2. Współorganizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi
Dziubińskiej w Starym Brześciu.
3. Partnerami konkursu są przedsiębiorstwa, stowarzyszenia i instytucje, które wspierają działania
Organizatora.
4. Cele Konkursu:
 Umożliwienie młodzieży zdobycie indeksów szkoły wyższej na kierunkach studiów
powadzonych przez Wydział Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydział Hodowli
i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy,
 Rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań rolnictwem oraz popularyzacja
i pogłębianie wiedzy rolniczej, poza wiadomości i umiejętności zawodowe objęte
programem nauczania w szkołach rolniczych,
 Ukazanie walorów środowiska wiejskiego jako miejsca pracy i życia na wsi,
 Umożliwienie trwałego łączenia wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi
jako podstawowej zasady nauczania.
5. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół średnich o profilu rolniczym. Uczniowie średnich
szkół nierolniczych pragnący wziąć w konkursie zgłaszają się na eliminacje szkolne do najbliższej
Szkolnej Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs.
6. Konkurs przeprowadzany jest corocznie.
§2. Organizacja Konkursu

1. Zakres przedmiotowy konkursu:
Produkcja zwierzęca:
- Anatomia i fizjologia zwierząt,
- Paszoznawstwo i gospodarka paszowa,
- Rasy i typy użytkowe zwierząt gospodarskich,
- Żywienie zwierząt gospodarskich.

Produkcja roślinna:
- Wymagania klimatyczno-glebowe roślin uprawnych,
- Agrotechnika,
- Zbiór i przechowywanie plonów.
2. Konkurs przeprowadzany jest w trzech etapach.:
 I etap – szkolny (przeprowadza szkoła i wyłania 3 uczestników według własnych
kryteriów),
 II etap – obejmuje rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru z dwóch bloków tematycznych:
Produkcja zwierzęca, Produkcja roślinna,
 III etap – prezentacja multimedialna (tematy prezentacji zostaną podane na stronie oficjalnej
konkursu po zakończeniu II etapu).
3. Miejsce przeprowadzenia konkursu
 I etap – w szkołach przystępujących do konkursu,
 II etap – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym
Brześciu,
 III etap – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.
4. Terminarz konkursu
 Zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie do 10 listopada,
 I etap – listopad,
 II etap – grudzień,
 III etap - marzec następnego roku.
5. Zgłoszenie szkoły do konkursu dokonuje się drogą elektroniczną na adres e-mail:
starybrzesc@interia.pl
6. Pełna lista zgłoszonych szkół zostanie opublikowana na stronach internetowych organizatorów
konkursu: www.starybrzesc.pl, www.wrib.utp.edu.pl i www.whbz.utp.edu.pl, do dnia 20 listopada.
7. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
 zaakceptowanie warunków regulaminu,
 wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.
§3. Kapituła Konkursowa i Zasady Przyznawania Nagród
1. Za przebieg poszczególnych etapów konkursu odpowiedzialne są komisje:
 Szkolne Komisje Konkursowe, powoływane przez Dyrektorów szkół, które zgłosiły swój
udział w konkursie. W skład Szkolnych Komisji Konkursowych wchodzą specjaliści
w zakresie rolnictwa i przedstawiciele Rady Pedagogicznej,
 Główna Komisja Konkursowa powołana przez organizatora w porozumieniu ze
współorganizatorami, w skład której wchodzą nauczyciele akademiccy i specjaliści

z dziedziny nauk rolniczych oraz przedstawiciele studentów kierunków rolniczych
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
2. Szkolna Komisja Konkursowa wybiera ze swego grona przewodniczącego i członków Komisji.
3. Do zadań Szkolnej Komisji Konkursowej należy:
 propagowanie idei Konkursu na terenie szkoły,
 przeprowadzenie eliminacji szkolnych I etapu Konkursu,
 terminowe przekazanie do Głównej Komisji Konkursowej wyników eliminacji szkolnych
w postaci protokołu.
4. Główna Komisja Konkursowa ma siedzibę w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym
w Bydgoszczy.
5. Główna Komisja Konkursowa wybiera ze swego grona przewodniczącego,
wiceprzewodniczących (nie więcej niż 2), sekretarza naukowego oraz kierownika organizacyjnego,
którzy tworzą Prezydium uprawnione do podejmowania bieżących decyzji.
6. Do zadań Głównej Komisji Konkursowej należy:
 organizacja kolejnych edycji konkursu,
 przeprowadzenie II i III etapu konkursu,
 wybór członków Komisji Egzaminacyjnych II i III etapu konkursu,
 programowanie treści konkursu,
 przygotowanie pytań i zadań na poszczególne etapy konkursu w sposób gwarantujący ich
tajność,
 opracowanie regulaminu konkursu,
 zapewnienie odpowiednich środków finansowych oraz gospodarowanie nimi,
 kontrola i ocena wszystkich etapów konkursu.
7. II etap konkursu przeprowadzany jest w siedzibie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu.
8. Wyniki II etapu konkursu podaje Główna Komisja Konkursowa do wiadomości uczestników
w dniu jego przeprowadzenia, niezwłocznie po podpisaniu protokołu końcowego.
9. Do III etapu konkursu zakwalifikowanych zostaje 15 uczestników II etapu z najlepszymi
wynikami testu pisemnego. Główna Komisja Konkursowa może zwiększyć limit
zakwalifikowanych do III etapu, jeśli większa liczba uczestników otrzyma taką samą ilość punktów
w II etapie konkursu.
10. Wyniki III etapu ogłoszone zostają przez Główną Komisję Konkursową w dniu jego
przeprowadzenia podczas oficjalnej Gali Finałowej Konkursu w siedzibie Uniwersytetu
Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
11. Decyzja Głównej Komisji Konkursowej jest ostateczna.
12. Główna Komisja Konkursowa przyznaje tytuł laureata III etapu konkursu oraz ustala liczbę
miejsc premiowanych tym tytułem.
13. Kierunki studiów na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym, na które laureaci
przyjmowani są z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, określa uchwała senatu Uczelni.

14. Z uprawnień określonych w ust. 13 mogą korzystać laureaci jeden raz, w roku uzyskania matury
niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata konkursu.
15. Wszyscy uczestnicy III etapu konkursu otrzymuję dyplomy okolicznościowe oraz nagrody
rzeczowe.
16. Informacja na temat nagród i ich fundatorów w danej edycji konkursu dostępne są na stronach
www.wrib.utp.edu.pl, www.whbz.utp.edu.pl oraz www.starbrzesc.pl.
§4. Postanowienia końcowe
1. Regulamin dostępny jest na stronach www.wrib.utp.edu.pl, www.whbz.utp.edu.pl oraz
www.starbrzesc.pl.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
5. Formularze oraz wzór zgłoszenia uczestnictwa w konkursie, protokół eliminacji szkolnych,
zgłoszenie uczniów/ucznia rezerwowego do II etapu znajdują się na stronie internetowej
www.starybrzesc.pl.
6. Adresy organizatorów konkursu:
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Al. prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz
- Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
ul. Bernardyńska 6
85-029 Bydgoszcz
- Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
ul. Mazowiecka 28
85-084 Bydgoszcz
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
Stary Brześć 14
87-880 Brześć Kujawski

