Aneks do Regulaminu
Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Finansach
Na mocy §8 ust.6 Regulaminu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Finansach Organizator
wprowadza następujące zmiany
§1
W §6 Regulaminu wprowadza się następujące zmiany:
Ust. 1.Etap szkolny
1.4 otrzymuje brzmienie:
Obowiązkiem uczestnika jest zaopatrzenie się w sprzęt komputerowy lub mobilne urządzenie z
dostępem
do
sieci
Internet
w
celu
przeprowadzenia
I
etapu.
Ponadto,
uczestnik zobowiązany jest do przygotowania sprawnej kamery w celu potwierdzenia
samodzielności rozwiązania testu. Włączenie kamery nastąpi na prośbę osób nadzorujących reprezentujących Organizatora.
1.5. otrzymuje brzmienie:
Etap szkolny odbywa się zdalnie w formie elektronicznej nie wcześniej niż o godz.
09:00 i nie później niż o godzinie 15:00. Uczestnik zobowiązany jest do zalogowania
się na platformie Moodle w podanym przedziale czasu. Każdy uczestnik może
przystąpić do I etapu tylko jeden raz. Przedział czasu, w jakim uczestnik powinien zalogować się do
platformy Moodle zostanie podany w odrębnym komunikacie, na adresy mailowe podane w
zgłoszeniu.
Ust. 2. Etap okręgowy
2.4. otrzymuje brzmienie:
Obowiązkiem uczestnika jest zaopatrzenie się w sprzęt komputerowy lub mobilne urządzenie z
dostępem
do
sieci
Internet
w
celu
przeprowadzenia
II
etapu.
Ponadto,
uczestnik zobowiązany jest do przygotowania sprawnej kamery w celu potwierdzenia
samodzielności rozwiązania testu. Włączenie kamery może nastąpić wyrywkowo na prośbę osób
nadzorujących - reprezentujących Organizatora.

2.5. otrzymuje brzmienie:
II etap odbywa się w wyznaczonym przez Komitet Główny Olimpiady dniu
(Załącznik nr 1 – harmonogram) od godziny 9:00. Komitet Główny wyznacza każdemu uczestnikowi
godzinę przystąpienia do II etapu, dzieląc uczestników na grupy zgodnie z podziałem regionalnym.
Komunikat o podziale na grupy zostanie przesłany na adresy mailowe podane w zgłoszeniu.
§2
Harmonogram (załącznik do Regulaminu) ulega zmianie zgodnie ze zmianami godzin zawartymi w
Aneksie.
§3
Pozostałe warunki Regulaminu pozostają bez zmian.

Załącznik do Regulaminu

Harmonogram
Etap

Termin

Przyjmowanie zgłoszeń

01.10.2021 do 31.10.2021

I etap (szkolny)*

10.12.2021 (od 09:00 do 15:00)

Ogłoszenie wyników I etapu

do 31.12.2021 roku

II etap (okręgowy)**

14.01.2022 (od godz. 9:00)

Ogłoszenie wyników II etapu

do 15.02.2022

III etap (centralny)***

08.04.2022

Ogłoszenie wyników III etapu

08.04.2022

Gala Finałowa

08.04.2022

*etap szkolny: uczestnicy logują się do platformy Moodle i MS Teams w określonym przedziale czasu
wskazanym przez Organizatora. Podział na grupy zostanie dokonany na podstawie podziału
regionalnego.
** etap okręgowy: uczestnicy logują się do platformy Moodle i MS Teams w określonym przedziale
czasu wskazanym przez Organizatora. Podział na grupy zostanie dokonany na podstawie podziału
regionalnego.
***etap centralny: odbywa się w siedzibie Organizatora, tj. w Uniwersytecie Ekonomicznym w
Poznaniu.

