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1. Zawody III stopnia Olimpiady organizowane są przez Komitet Główny Olimpiady Wiedzy  
o Turystyce. 

2. Komitet Główny powołuje Jury do przeprowadzenia zawodów III stopnia w składzie: 
─ Przewodniczący – pracownik naukowy Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu 
Łódzkiego, 
─ Zastępca przewodniczącego – przedstawiciel branży turystycznej, 
─ Członkowie dwie osoby spośród nauczycieli przygotowujących uczestników Olimpiady, 
─ Sekretarz, 
─ Przedstawiciel Komitetu Głównego. 

3. Zawody III stopnia składają się z eliminacji i finału. 

4. Warunkiem przystąpienia ucznia do zawodów III stopnia jest przesłanie drogą elektroniczną 
najpóźniej w terminie siedmiu dni przed rozpoczęciem eliminacji centralnych tytułu prezentacji 
multimedialnej lokalnego bądź regionalnego produktu turystycznego związanego z tematem 
przewodnim aktualnej edycji Olimpiady „Turystyka – przepis na sukces”. 

5. Eliminacje zwodów III stopnia polegają na: 
─ w części pierwszej – rozwiązaniu 40 zadao testowych wielokrotnego wyboru, z zakresu różnych 
treści i umiejętności w zawodzie technik obsługi turystycznej, 
─ w części drugiej – publicznej, wcześniej przygotowanej, prezentacji multimedialnej produktu 
turystycznego, według zasad podanych do wiadomości przez Komitet Główny. 

6. Do finału, uzyskując tytuł finalisty, kwalifikuje się 15 uczniów z najlepszymi wynikami 
(organizatorzy nie podają uzyskanej punktacji, ponieważ na wynik koocowy etapu centralnego 
składają się punkty z eliminacji i finału). 

7. Finał zawodów III stopnia polega na opracowaniu programu 1-dniowej wycieczki po wybranym 
mieście/regionie turystycznym Europy, na podstawie materiałów przygotowanych przez 
organizatorów (mapy, przewodniki, katalogi biur podróży, w tym także w językach obcych). 
Następnie uczeo wykorzystując techniki prezentacji i sprzedaży produktu przedstawia publicznie 
swoją propozycję. 

8. Kryteria oceniania zawodów III stopnia (centralnego): 
─ w eliminacjach za częśd testową uczeo może uzyskad maksymalnie 40 punktów,  
a za opracowanie produktu turystycznego i jego publiczną prezentację maksymalnie 60 punków, 
─ w finale uczeo może maksymalnie otrzymad 40 punktów. 

9. Zwycięzcą Olimpiady – Ekspertem Turystyki zostaje uczeo, który uzyskał największą liczbę 
punktów z etapu eliminacji i finału. 
 
 
 

Pozostałe informacje o technicznej organizacji etapu centralnego zawodów będą dostępne  
na stronie Olimpiady www.turyzm.edu.pl/olimpiada 


