REGULAMIN
IV OGÓLNOPOLSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO KONKURSU WIEDZY O DREWNIE
I.
ORGANIZATOR
Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Drewnie, zwanego dalej Konkursem, jest Wydział
Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
II.
ADRESAT KONKURSU
W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o profilu drzewnym, leśnym i ochrony
środowiska z terenu całej Polski, dających możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości, kształcących
w następujących zawodach: technik leśnik, technik technologii drewna, technik ochrony środowiska.
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III.
CELE KONKURSU
Popularyzowanie wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, profilowanych wiedzy z zakresu szeroko
rozumianej technologii drewna.
Kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy dotyczącej rozwiązań technologii drewna,
a także wykorzystania materiałów drzewnych i drewnopochodnych w meblarstwie.
Promowanie najlepszych uczniów oraz szkół w środowisku oświatowym.
Umożliwienie zdobywcom trzech pierwszych miejsc w etapie centralnym otrzymania indeksu Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunkach prowadzonych na Wydziale Technologii
Drewna. Laureat dokonuje wyboru kierunku studiów.

IV.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONKURSU
Konkurs obejmuje następujące zagadnienia:
 nauka o drewnie i tworzywach drzewnych,
 praktyczne rozwiązania z zakresu technologii drewna,
 konstrukcje i budownictwo drewniane,
 zastosowanie materiałów drzewnych i drewnopodobnych w meblarstwie,
 techniki zdobnicze mebli, w tym intarsja i inkrustacja.

V.

ORGANIZACJA KONKURSU

1. Postanowienia ogólne
 Konkurs ma charakter ogólnopolski i składa się z dwóch etapów: szkolnego (etap I)
i ogólnopolskiego – finału (etap II). Za przebieg poszczególnych etapów Konkursu odpowiedzialne są
Komisje Konkursowe.
 Poszczególne etapy Konkursu przeprowadzają: Szkolne Komisje Konkursowe i Centralna Komisja
Konkursowa.
 Szkolną Komisję Konkursową powołuje dyrektor szkoły, która w odpowiednim terminie zgłosiła swój
udział w Konkursie. Szkolna Komisja Konkursowa przeprowadza etap I (eliminacje szkolne)
i nadzoruje jego przebieg. W skład Szkolnej Komisji Konkursowej wchodzą: Przewodniczący, Zastępca
Przewodniczącego, Sekretarz i 2 członków. Szkolna Komisja Konkursowa przesyła do Komisji
Centralnej oryginały prac i protokół eliminacji szkolnych stosownie do wzoru formularza przesłanego
przez Centralną Komisję Konkursową do Szkoły.







Centralną Komisję Konkursową powołuje Dziekan Wydziału Technologii Drewna SGGW
w Warszawie. Centralna Komisja Konkursowa składa się co najwyżej z 8 osób (Przewodniczącego,
Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza oraz członków będących specjalistami w zakresie
przedmiotowym Konkursu). Komisja ta nadzoruje przebieg całego Konkursu i odpowiada
za organizację etapu II (ogólnopolskiego – finału).
Dodatkowo Dziekan Wydziału Technologii Drewna SGGW w Warszawie powołuje Radę Naukową,
która jest odpowiedzialna merytorycznie za zakres przedmiotowy Konkursu. Rada Naukowa składa
się co najwyżej z 5 osób.
Sprawy sporne i wątpliwe na wszystkich etapach eliminacji rozstrzyga Centralna Komisja
Konkursowa. Decyzje Centralnej Komisji Konkursowej są ostateczne.

2. Przebieg Konkursu
Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach:
Etap I – szkolny
 Eliminacje Szkolne przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa.
 Eliminacje Szkolne polegają na rozwiązaniu testu opracowanego i dostarczonego przez
organizatorów najpóźniej na 2 dni przed terminem przeprowadzenia etapu I. Czas na jego
rozwiązanie wynosi 45 min. Testy sprawdza Szkolna Komisja Konkursowa.
 Centralna Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo weryfikacji nadesłanych testów przez Szkolne
Komisje Konkursowe. Jeśli nastąpi próba oszustwa w zgłaszaniu uczestników, bądź też dojdzie
do innego naruszenia regulaminu i warunków uczestnictwa zastrzega sobie prawo usunięcia
uczestnika z Konkursu.
 Do II etapu przechodzi 30 uczniów ze wszystkich szkół, którzy uzyskali największą liczbę punktów.
 W przypadku uzyskania przez kilku uczestników w etapie I takiej samej liczby punktów co uczestnik
zakwalifikowany na 30 miejscu, do etapu II – przechodzą wszyscy ci uczestnicy.
 Centralna Komisja Konkursowa przekazuje kryteria oceny pisemnego testu oraz szczegółowe
wytyczne w sprawie organizacji eliminacji szkolnych Konkursu.
 Rozwiązane testy oraz oryginały protokołów z eliminacji Szkolna Komisja Konkursowa przesyła listem
poleconym w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia etapu I do Centralnej Komisji Konkursowej,
która przechowuje dokumentację przez 2 lata. W archiwum szkolnym Szkolna Komisja Konkursowa
przetrzymuje przez 2 lata kserokopie protokołu.
Etap II - finałowy
 Etap II Konkursu przeprowadza Centralna Komisja Konkursowa.
 Etap II obejmuje rozwiązanie testu. Czas na jego rozwiązanie wynosi 45 min.
 Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt, a za błędną 0 punktów.
 Suma punktów uzyskana przez uczestników decyduje o kolejności miejsc w końcowej klasyfikacji.
W przypadku uzyskania przez uczestników takiej samej liczby punktów z testu o kolejności decydują
dodatkowe eliminacje ustne (na podstawie pytań opracowanych przez organizatorów).
 Trzech uczestników z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w etapie II Konkursu zostaje laureatami.
 Laureaci etapu II z poprzednich edycji Konkursu nie mogą brać udziału w Konkursie.
 Rozwiązane testy oraz oryginały protokołów z etapu II przetrzymuje organizator przez 2 lata.
3. Miejsce przeprowadzenia eliminacji konkursowych:
Etap I – szkolny – w szkołach
Etap II – finałowy – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Technologii Drewna

VI.
SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW
Wyniki II etapu będą podane do wiadomości uczestników Konkursu w dniu jego przeprowadzenia,
niezwłocznie po podpisaniu protokołu końcowego Centralnej Komisji Konkursowej. Upowszechnienie
wyników Konkursu nastąpi poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej: www.wtd.sggw.pl
VII.
TERMINARZ KONKURSU
Zgłoszenie szkoły do udziału w Konkursie - do 31 października danego roku
Etap I – eliminacje szkolne: listopad danego roku
Ogłoszenie listy uczestników zakwalifikowanych do etapu II Konkursu: grudzień danego roku
Potwierdzenie zgłoszenia uczniów do etapu II: grudzień danego roku
II etap: marzec kolejnego roku
Szczegółowy terminarz Konkursu Centralna Komisja Konkursowa ogłosi do dnia 15 września danego roku
na stronie internetowej www.wtd.sggw.pl.
VIII.
ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
1. Zgłoszenia szkoły do Konkursu dokonuje się drogą elektroniczną na stronie: www.wtd.sggw.pl
w nieprzekraczalnym terminie do 31 października danego roku. O przyjęciu zgłoszenia decyduje
otrzymanie potwierdzenia (na wskazany adres e-mail szkoły) od organizatora.
2. Zgłoszenia przesłane w formie papierowej nie będą uwzględniane.
3. Wzory formularzy udostępnione zostaną na stronie internetowej www.wtd.sggw.pl
IX.
NAGRODY
1. Nagrodą główną dla laureatów Konkursu będzie zwolnienie z postępowania rekrutacyjnego
na kierunki studiów oferowane przez Wydział Technologii Drewna SGGW w Warszawie (Technologia
Drewna, Meblarstwo). Centralna Komisja Konkursowa wyda laureatom dyplomy potwierdzające
uzyskanie indeksu.
2. Centralna Komisja Konkursowa może przyznać uczestnikom Konkursu, ich opiekunom oraz szkołom
dyplomy. Dodatkowo uczestnikom Konkursu Centralna Komisja Konkursowa może przyznać nagrody
z funduszy własnych i środków pozyskanych od sponsorów.
X.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków regulaminu Konkursu.
2. Centralna Komisja Konkursowa może określać szczegółowe wytyczne w sprawie organizacji
wszystkich etapów Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem.
3. Centralna Komisja Konkursowa sporządza protokół końcowy dotyczący rozstrzygnięcia Konkursu
i opracowuje komunikat o jego wynikach.
4. Organizator Konkursu nie pokrywa kosztów podróży, wyżywienia i noclegów uczestników Konkursu
oraz ich opiekunów.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w przypadku potwierdzenia
uczestnictwa przez mniej niż 30 osób.
6. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych
osobowych uczestników konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych. Każdy uczestnik Konkursu zobowiązuje się do podpisania klauzuli
o przetwarzaniu danych osobowych. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane
i przetwarzane przez Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego
regulaminu. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.
7. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem decyduje Organizator Konkursu.

8. Siedziba Centralnej Komisji Konkursowej:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Technologii Drewna
Ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
www.wtd.sggw.pl
XI.
FORMULARZE
Wzory zgłoszenia do Konkursu, protokołu eliminacji szkolnych, karta z danymi osobowymi ucznia do II
etapu zostaną udostępnione na stronie internetowej: www.wtd.sggw.pl

Regulamin przyjęty na Radzie Wydziału Technologii Drewna SGGW w Warszawie w dniu 12.09.2017 r.

