I Gminna
OLIMPIADA
Dla mężczyzn pod
tytułem

„Rolnikiem
jestem!?’’
Imię i nazwisko ………………………………………………………….

Miejscowość ……………………………………………………..

Regulamin konkursu

Olimpiada wiedzy o życiu w gospodarstwie rolnym jest wychodzeniem naprzeciw
dążeniom, stawia sobie za cel rozwijanie zainteresowań mężczyzn na temat pracy w
gospodarstwie oraz możliwości zmierzenia się z innymi panami na temat posiadanej
wiedzy na ten temat.

Cel olimpiady:
1. Pobudzenie i rozwijanie zainteresowań na temat prac polowych oraz
gospodarskich
2. Konfrontacja możliwości i osiągnięć z innymi panami
3. Nawiązanie współpracy pomiędzy panami
4. Podniesienie poziomu wiedzy na temat pracy w gospodarstwie rolnym

Organizatorem olimpiady jest Łomaskie Stowarzyszenie Rozwoju oraz
Gmina Łomazy.
Zadaniem organizatora jest realizacja olimpiady zgodnie z jej celami.
Szczegółowe zadania organizatora wykonuje powołana przez niego komisja główna oraz
komisja sprawdzająca.
Organizator ma prawo:
1. Powołać komisję główną i sprawdzającą i odwołać obie komisje
2. Udzielić przewodniczącemu komisji głównej pełnomocnictwa do podejmowania
wszelkich czynności związanych z organizacja olimpiady
3. Nadzorować prace obu komisji
4. Nawiązać współprace z partnerami zewnętrznymi w sprawach dotyczących
olimpiady (sponsorzy)

Test wiedzy pracach w gospodarstwie rolnym

Witamy na olimpiadzie wiedzy mężczyzn o codziennym życiu w gospodarstwie rolnym,
cieszymy się ze nie zabrakło ci odwagi, by stanąć do rywalizacji z innymi panami.

Uważne zapoznanie się z poniższymi wyjaśnieniami ułatwi Ci rozwiązanie testu i
osiągniecie sukcesu.

1. Wybierz jedną z proponowanych czterech wariantów odpowiedzi. Poprawną
odpowiedz weź w kółko. Tam, gdzie znajdują się pytania opisowe postępuj
zgodnie z poleceniem.
2. Przeczytaj zadanie dwukrotnie. Jeśli nie znasz odpowiedzi przejdź do następnego
pytania gdyż każde skreślenia będą traktowane, jako błąd.
3. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości podnieś rękę, ktoś z komisji podejdzie do
ciebie.
4. Każdy test rozwiązujemy indywidualnie.
5. Masz 45 minut na udzielenie odpowiedzi. W tym czasie nie wolno wychodzić Ci z
Sali.
6. Możesz uzyskać max 30 punktów. Udzielaj odpowiedzi zgodnie z poleceniami.
7. Do wygrania nagrody, będzie się liczyła kolejność czasowa oddawania testu!!!

Życzymy powodzenia!!!

