
           Wrocław, 12.04.2018r

XLII Eliminacje Centralne Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Uprzejmie  informuję,  że  Eliminacje  Centralne  XLII  Olimpiady  Wiedzy  i  Umiejętności
Rolniczych  odbędą  się  w  dniach  7  i  8  czerwca  2018  r.  (czwartek  i  piątek)  na  Uniwersytecie
Przyrodniczym  we  Wrocławiu.  Organizatorem  finału  jest  Komitet  Główny  Olimpiady  Wiedzy
i  Umiejętności  Rolniczych.  Z  ramienia  Uczelni  Wrocławskiej  Przewodniczącym  Komitetu
Organizacyjnego jest Prorektor ds. studenckich i edukacji prof. dr hab. inż. Józef Sowiński, co zostało
uzgodnione z JM Rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr. hab. inż. Tadeuszem
Trziszką. 

Do udziału w Eliminacjach Centralnych uprawnieni są uczniowie, którzy zakwalifikowali się
w trakcie eliminacji okręgowych, a ich liczbę dla każdego Okręgu Olimpiady i bloku tematycznego
ustalił Komitet Główny OWiUR.

Uczniowie,  finaliści  etapu  okręgowego muszą  posiadać  dowód  osobisty  (lub  legitymację
szkolną),  numer  PESEL,  wydrukowany  KOD  rejestracji  elektronicznej  oraz  nr  konta
bankowego (swojego  lub opiekuna), na które w dniu finału będzie przelana ewentualnie zdobyta
nagroda.  Konto  bankowe  będzie  również  niezbędne  do  przekazania  uczniom  stypendium
finansowanego  przez  Bank  BGZ  BNP  Paribas  S.A.  Ponadto  uczniowie  powinni  posiadać
przybory do pisania, kalkulator (nie można będzie korzystać z telefonów komórkowych), odzież
ochronną  (za  wyjątkiem  bloku  agrobiznes),  a  uczestnicy  bloku  architektura  krajobrazu  oraz
ochrona i inżynieria środowiska także przybory kreślarskie.
Uprzejmie informuję, że zgodnie z decyzją Organizatorów do bezpłatnego pobytu na Olimpiadzie

(nocleg  +  wyżywienie)  uprawnieni  są  jedynie  uczniowie  uczestnicy  Olimpiady  oraz  po  dwie  osoby
(opiekunowie uczniów) z każdego okręgu, które zostaną wskazane przez sekretarzy okręgowych. Osoby te
zostaną  zakwaterowane  razem  z  uczniami.   Wszystkie  pozostałe  osoby  (nauczyciele,  opiekunowie,
kierowcy) same organizują i opłacają swój pobyt.  W związku z dużą liczbą uczniów uczestniczących
w eliminacjach (11 bloków tematycznych) uprzejmie proszę przewodniczących i sekretarzy Komitetów
Okręgowych  OWiUR o  ograniczenie  do  minimum  liczby  osób  towarzyszących  uczniom,  poprzez
organizowanie  (w  miarę  możliwości)  przyjazdu  np.  jednym  autokarem  uczniów  z  kilku  szkół.
Zachęcamy do przyjazdu w przeddzień rozpoczęcia Olimpiady (6 czerwca 2018 r.) - zakwaterowanie
będzie prowadzone od godz. 1500. Wszystkim uczniom i wskazanym opiekunom zapewniamy kolację.
Rezerwację noclegów należy zgłosić mailowo na adres osoby wyznaczonej przez organizatora Olimpiady.

Adres Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (miejsca przeprowadzenia eliminacji centralnych):
pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław

Rezerwacja noclegów:  
 mgr Teresa Chabińska, e-mail: teresa.chabinska@upwr.edu.pl, tel.: (71) 320 51 46, (71) 320 52 89

Dane kontaktowe sekretarza eliminacji centralnych:  
dr hab. Roman Wacławowicz
e-mail: owiur.wroclaw@gmail.com  
tel. 71 32 01 674, kom. 608 185 051

          dr hab. Roman Wacławowicz
            Sekretarz Eliminacji Centralnych OWiUR
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