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Szanowni Państwo,

W imieniu Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego oraz Komitetu Głównego Olimpiady
Wiedzy o Turystyce uprzejmie informuję, że w roku szkolnym 2013/2014 zostanie zorganizowana pilotażowa edycja
Olimpiady, mająca na celu rozpoznanie poziomu zainteresowania proponowaną tematyką. Przedsięwzięcie adresowane
jest zarówno do szkół zawodowych kształcących w zakresie turystyki, jak i do innych szkół, w których realizowane są
zajęcia geograficzno-turystyczne. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest „Turystyka – przepis na sukces”.
Chcielibyśmy, aby w trakcie konkursu mogły być zrealizowane ważne cele edukacyjne, do których zaliczyliśmy:

 rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań turystyką oraz podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności
zawodowych objętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej,
zatwierdzonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

 kształtowanie wzorców wychowawczych i pobudzanie ambicji zawodowych uczniów;
 podnoszenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie turystyki;
 motywowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach turystyczno-hotelarskich szkół
wyższych;

 kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy;
 umożliwienie młodzieży szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień i zainteresowań;
 współzawodnictwo między szkołami;
 integracja środowisk turystycznych.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych finaliści Olimpiady Wiedzy o Turystyce (15 osób) są zwolnieni z etapu pisemnego
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik obsługi turystycznej.
Laureaci Olimpiady Wiedzy o Turystyce mogą być przyjmowani na wyższe uczelnie z pominięciem postępowania
rekrutacyjnego. Szczegółowe uprawnienia laureatów i finalistów ubiegających się o przyjęcie na studia wyższe wynikają
z uchwał senatów poszczególnych uczelni.
Honorowy patronat nad Olimpiadą zadeklarował Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Pan Rafał Szmytke,
a rekomendacji udzieliły: Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskie Towarzystwo TurystyczniKrajoznawcze, Departament Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego. Partnerem organizacyjnym OWoT jest Zespół Szkół
Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. W. Grabskiego w Łodzi.
Serdeczne zapraszam do uczestnictwa i współorganizacji etapów szkolnych Olimpiady Wiedzy o Turystyce.
Regulamin i szczegółowe informacje na temat OWoT znajdziecie Państwo na stronie www. turyzm.edu.pl.
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