
Aneks do REGULAMINU 

Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo – Menedżerskich 

 

W związku z trudną sytuacją epidemiczną w kraju i dużą ilością zachorowań Komitet Główny 

Olimpiady WiUHM wprowadza następujące zmiany w Regulaminie odnośnie 

przeprowadzenia zawodów finałowych: 

1. Zawody finałowe (III etap) odbywają się w czterech strefach jednocześnie: 

1) Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy, ul. Gajowa 98 - 

(strefa 1) 

2) Zespół Szkół nr 3 w Kutnie, ul. T. Kościuszki 24 - (strefa 2) 

3) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Technikum Nr 1 Ekonomiczne                               

w Sosnowcu, ul. Gen. Grota Roweckiego 66 - (strefa 3) 

4) Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie, oś. Spółdzielcze 6 - (strefa 4) 

2. Zadania finałowe przygotowuje Komitet Główny Olimpiady WiUHM 

3. W każdej Komisji Finałowej Strefowej jest wyznaczony przedstawiciel Organizatora – 

Stowarzyszenia DiNTiASZ lub Komitetu Głównego. 

4. Uczestnicy przystępują do wykonania zadań finałowych – testu oraz zadania 

praktycznego w wyznaczonych salach komputerowych. 

5. Finały odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

6. Uczestnik, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu 

zawodów nie może przyjść na te zawody, jeżeli przebywa w domu z osobą na 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną 

lub izolacją w warunkach domowych, 

7. W razie, jeśli uczestnik z powodu choroby, kwarantanny lub izolacji nie może przybyć 

do miejsca przeprowadzania finału Komitet Główny umożliwia przystąpienie do                            

III etapu w formie zdalnej. 

8. W sytuacji opisanej w pkt. 7 nieobecny uczestnik podaje osobiście lub za 

pośrednictwem opiekuna szkolnego adres osobisty e-mail. 

9. W dniu zawodów dla uczestników nieobecnych z powodów wskazanych w pkt. 6 

Komitet Główny przygotowuje i przesyła na wskazany adres e-mail zadanie do 

wykonania. 

10. Nieobecny uczestnik rozwiązuje otrzymane zadanie/zadania w ustalonym czasie                             

a następnie przesyła rozwiązania na adres e-mail wskazany przez Komitet Główny. 

11. Rozwiązanie i przesłanie zadania/zadań będzie dla w/w uczestników potwierdzeniem 

przystąpienia do III etapu Olimpiady. 

12. Uczestnik pracujący w formie zdalnej, który wykona i prześle rozwiązanie zadań                            

w trybie opisanym wyżej zostaje finalistą Olimpiady i ma prawo otrzymać 

zaświadczenie potwierdzające zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego. 

 

                                                                

Aneks opracowany na podstawie decyzji Komitetu Głównego Olimpiady WiUHM podjętej                        

w trybie obiegowym w dniu 9 grudnia 2021 r. 

 

Przewodniczący Komitetu Głównego  

Olimpiady WiUHM 

dr Marek Jagielski 


