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II OLIMPIADA WIEDZY O TURYSTYCE 

 

     Zapraszamy uczniów do udziału i nauczycieli do organizacji szkolnych eliminacji  

II Olimpiady Wiedzy o Turystyce w roku szkolnym 2014 / 2015. To drugie przedsięwzięcie 

tego typu w branży turystycznej o zasięgu ogólnopolskim.  

    Organizatorem Olimpiady Wiedzy o Turystyce jest Instytut Geografii Miast  

i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego. 

     Tegoroczna edycja Olimpiady realizowana pod hasłem „Małe też może byd piękne – 

potencjał turystyczny miejsc i obszarów” ma na celu zwrócenie uwagi na atrakcje i 

produkty turystyczne realizowane w skali mikro. Ideą organizatorów jest zainteresowanie 

uczestników najbliższym otoczeniem miejsca zamieszkania czy nauki, a następnie 

zaprezentowanie potencjału tego obszaru w formie scenariusza (planu, programu) 

rozwoju turystycznego podczas etapu centralnego Olimpiady.  
 

Olimpiada została wpisana na listę olimpiad Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Udział w Olimpiadzie daje możliwośd: 

 sprawdzenia wiedzy i umiejętnośd potrzebnych do pracy w branży turystycznej, 

 poszerzania zainteresowao w zakresie turystyki, 

 zwolnienia finalistów Olimpiady z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje w zawodzie technik obsługi turystycznej, 

 przyjęcia laureatów Olimpiady na wyższe uczelnie z pominięciem postępowania 

rekrutacyjnego. 

 

Terminarz: 

 zgłoszenie szkoły do udziału w Olimpiadzie i przesłanie Formularza zgłoszenia szkoły 

do Olimpiady Wiedzy o Turystyce oraz Protokołu z eliminacji szkolnych Olimpiady 

Wiedzy o Turystyce – do 14 listopada 2014 r. 

 zawody I stopnia (etap szkolny) –  od 13 października do 7 listopada 2014 r. 

 zawody II stopnia (etap okręgowy) – 9 stycznia 2015 r. 

 zawody III stopnia (etap centralny) – od 8 do 11 kwietnia 2015 r.  
 
 
     Honorowy patronat nad Olimpiadą Wiedzy o Turystyce sprawuje m.in. Departament 

Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polska Organizacja Turystyczna, Polskie 

Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Więcej informacji można uzyskad na stronie 

internetowej organizatora: www.turyzm.edu.pl . 
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