
 

 

II Międzyszkolna Olimpiada Zielarska 

„Korzeń Mandragory” 

 

 

Regulamin olimpiady 

 

ETAP 1 

1. Etap pierwszy ma formę testu eliminacyjnego, który wyłonić ma 14 najlepszych 

uczestników olimpiady. 

2.  Treści obowiązujące podane zostały w załączniku nr 1. 

3. Etap I odbędzie się 19 sierpnia 2012 roku w pokoju mandragora (/join mandragora). 

Rozpocznie się on o godzinie 19:00. 

4. Każda zgłoszona szkoła ma prawo do podania dowolnej liczby uczestników 

olimpiady.  

5. Szkoła nie zgłasza nazwisk kandydatów, zgłoszenie obejmuje całą szkołę, a więc w 

olimpiadzie może brać udział każdy uczeń/student zgłoszonej placówki. 

6. Zgłoszenia szkół przyjmowane są do dnia 16 sierpnia, co czynić należy za pomocą 

listu wysłanego sową na adres maximilian.verde@gmail.com. Druczek zgłoszenia 

został podany w załączniku nr 2.  

7. W zgłoszeniu należy podać nazwisko jurora, który czuwać będzie nad prawidłowym 

przebiegiem wszystkich etapów, a także nazwisko jurora zastępczego.  

8. Tylko juror ma prawo zgłaszania uwag. Oznacza to, że w przypadku braku 

reprezentanta szkoły w składzie sędziowskim, szkoła nie będzie mogła zgłaszać 

jakichkolwiek uwag. 

9. Jeden juror może reprezentować tylko jedną szkołę. 

10. Wyniki etapu I zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej dnia 21 sierpnia 

na stronie głównej www.maxverde.cba.pl oraz zostaną przesłane Dyrekcjom szkół 

biorących udział w olimpiadzie. 

11. W olimpiadzie nie mogą brać udziału nauczyciele. 

 

ETAP II 

1. W etapie II weźmie udział 14 najlepszych uczniów, wyłonionych podczas etapu I. 
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2. Etap będzie miał charakter praktyczny i polegał będzie na sporządzeniu napoju 

ziołowego według podanej receptury, w której będzie kilka luk. 

3. Etap II olimpiady odbędzie się dnia 25 sierpnia o godz. 19:00 w pokoju mandragora 

(/join mandragora). 

4. Listę roślin obowiązujących w tym etapie przedstawia Załącznik nr 3. Załącznik ten 

ma charakter informatora. 

5. Etap wyłoni siódemkę najlepszych uczestników, którzy przejdą do finału olimpiady. 

6. Prace etapu II sprawdzać będą wszyscy jurorzy. 

7. Jurorzy będą mieli 2 dni na sprawdzenie prac (do 27 sierpnia, godz. 23:59). Jeśli nie 

wywiążą się z podanego terminu, każdy uczestnik otrzyma za zadanie maksymalną 

liczbę punktów. 

8. W składzie jury pozostają wyłącznie przedstawiciele szkół, których uczestnicy nadal 

biorą udział w olimpiadzie. 

9. Lista finalistów zostanie podana do publicznej wiadomości najpóźniej dnia 28 

sierpnia na stronie www.maxverde.cba.pl, a także zostanie przekazana dyrekcjom 

szkół biorących udział. 

10. Jurorzy oceniają prace zgodnie z kartą ocen. Po zakończeniu etapu, głosy zostaną 

ujawnione, przy czym zamiast nazwisk jurorów pojawią się kolejno nazwy JUROR1, 

JUROR2 itd. Każdy juror będzie miał prawo do ujawnienia swojej tożsamości. 

 

 

ETAP III 

 

1. Etap III wyłoni zwycięzcę II edycji Olimpiady Zielarskiej Korzeń Mandragory. 

2. Etap III odbędzie się 2 września o godz. 19:00 w pokoju mandragora (/join 

mandragora). 

3. Etap III polegał będzie na stworzeniu prezentacji na jeden z wybranych przez 

uczestnika tematów. Lista tematów zostanie ogłoszona wraz z wynikami finalistów. 

Uczestnik wysyła wybrany temat za pomocą deklaracji wyboru tematu (Załącznik nr 

4) na adres maximilian.verde@gmail.com, a te zostają przekazane pozostały jurorom.  

4. W składzie jury pozostaję wyłącznie przedstawiciele tych szkół, których uczniowie 

biorą udział w finale. 

5.  Uczestnik zgłasza temat maksymalnie do dnia 1 września, godz. 18:00. W 

przypadku przekroczenia terminu, uczestnik otrzymuje automatycznie 0 punktów. 

6. Nie ma wymagań co do formy prezentacji. Zależy to wyłącznie od uczestnika 

olimpiady. 

7. Każdy juror ma prawo do przygotowania maksymalnie dwóch pytań do 

przedstawianego przez uczestnika tematu. Może również nie przygotować żadnego 

pytania i ocenić odpowiedzi na pytania zadane przez pozostałych członków jury. 

8. Ocenie podlegać będą (każdy juror przyznaje punkty): 
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- sposób przedstawienia tematu (w tym kreatywność, ciekawostki, zdjęcia, 

interesujące podejście do tematu) 0-6 pkt., 

- merytoryczność (poprawność informacji, zgodność powiązania z zielarstwem, 

umiejętność korzystania z informacji i wyciągania wniosków) 0-6 pkt., 

- odpowiedzi na pytania zadane przez członków jury 0-5 pkt. 

- punkty dodatkowe (zmieszczenie się w 7 minutach, wrażenia artystyczne, 

poprawne posługiwanie się językiem) 0-3 pkt. 

Łącznie każdy juror może przyznać maksymalnie 20 punktów. 

9. Jurorzy uzupełniają karty ocen III etapu i niezwłocznie po jego zakończeniu wysyłają 

je na adres maximilian.verde@gmail.com. 

10. Po ogłoszeniu wyników, karty ocen zostają ujawnione, jednak jurorzy zostają 

oznaczeni jak w etapie II. Mają prawo do ujawnienia swoich tożsamości.  

11. Wyniki rywalizacji zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej dnia 5 

września na stronie www.maxverde.cba.pl oraz przekazane zostaną wszystkim 

dyrekcjom szkół biorących udział w olimpiadzie. 

12. Zwycięzcą Olimpiady zostaje uczestnik, który w trzech etapach otrzymał najwięcej 

punktów. 

13. Szkoła zobowiązuje się do przyznania nagród punktowych. 

14. Organizator zapewnia nagrody w formie dyplomów oraz umieszczenie nazwisk 

najlepszych uczestników na stronie www.maxverde.cba.pl. 
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