
REGULAMIN
KONKURSU WETERYNARYJNEGO

POD HASŁEM
WSZYSTKIE STWORZENIA MAŁE I DUŻE

PATRONAT NAD KONKURSEM OBJĘŁA FIRMA:
ZOETIS POLSKA

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny. 
2. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie techników weterynaryjnych i kształcących  

w kierunkach pokrewnych, do 5 uczniów z każdej szkoły.
3. Uczeń może przystąpić do konkursu po okazaniu komisji aktualnej legitymacji  szkolnej 

oraz po przedłożeniu prawidłowo wypełnionej – Karty uczestnika – (załącznik nr 1do regulaminu).

4. Nie przewiduje się dodatkowego terminu konkursu w przypadku nie przystąpienia 
    ucznia z różnych przyczyn w wyznaczonym dniu.
5. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów      

  Zasławskich w Ostrołęce. 
6. Testy konkursowe przygotowuje komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły.
7. Konkurs organizowany jest w jednym etapie.
8. Wszystkie informacje dotyczące konkursu umieszczane będą na stronie internetowej 
    Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Puku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.
9. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.

II. ORGANIZATOR
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce

III. CELE KONKURSU 

1. Rozwijanie uzdolnień, rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania przedmiotem. 
2. Motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy i umiejętności przyszłego technika weterynarii.
3. Stwarzanie uczniom możliwości osiągnięcia sukcesu. 
4. Wzbogacanie form i metod pracy z uczniami zdolnymi. 
5. Promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół. 
6. Zwracanie uwagi na aktualne problemy współczesnej  weterynarii. 

IV. ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 

1. Podczas konkursu sprawdzane będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu żywienia 
zwierząt gospodarskich i towarzyszących 

2. Treści szczegółowe:

 podstawowe zagadnienia z anatomii i fizjologii układu pokarmowego zwierząt towarzyszących i 
gospodarskich,



 żywienie zwierząt w poszczególnych okresach życia z uwzględnieniem ciąży i okresu 
okołoporodowego,

 podstawowe pojęcia związane z żywieniem zwierząt,

 rola i funkcje witamin,

 choroby metaboliczne,

 substancje antyżywieniowe w paszach,

 diety bytowe i lecznicze,

 zasady układania dawek pokarmowych.

V. FORMA ZADAŃ 
1. Sprawdzian będzie się składał  z 20 zadań zamkniętych, wielokrotnego wyboru oraz 10  

pytań otwartych (czas pracy uczniów 90 minut). 

VI. KOMISJA KONKURSOWA
Prace konkursowe będą oceniane przez lekarzy weterynarii

VII. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU
 Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce
 Termin: 26 marca 2015 r.,  godz. 10.00

Zgłoszenia należy przesyłać do 10 marca  2015 r. na adres organizatora z dopiskiem na kopercie 
„Konkurs”

VIII. NAGRODY
Za zajęcie I, II i III miejsca przewidziane są cenne nagrody rzeczowe, dla wszystkich 
uczestników dyplomy

IX. FUNDATORZY NAGRÓD
 Zoetis Polska
 Urząd Miasta w Ostrołęce
 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Zadania konkursowe do czasu rozpoczęcia konkursu stanowią tajemnicę służbową. 
2. Nie ma możliwości wykonania kserokopii pracy konkursowej. 
3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora


