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Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce
90-142 Łódź, ul. Kopcioskiego 31
tel./fax 42 635 45 50
e-mail: owotur@gmail.com

Program zawodów etapu centralnego
III Olimpiady Wiedzy o Turystyce
w dniach 20-23 kwietnia 2016 r., Spała
Dzieo I, środa 20.04.2016 r.
do 13.45 – przyjazd do Łodzi (Dworzec Łódź Kaliska, parking od strony alei Unii Lubelskiej)
13.45 – 14.00 - zbiórka uczestników i opiekunów na Dworcu Łódź Kaliska na parking od strony alei Unii Lubelskiej, spotkanie z KG OWoT
14.00 – 16.00 – przejazd autokarem na Wydział Nauk Geograficznych UŁ połączony ze zwiedzaniem wybranych atrakcji Łodzi
16.00 – 17.00 – obiad w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego
17.00 – 18.00 – przejazd uczestników z opiekunami z Łodzi do Spały
18.00 – 19.00 – rejestracja w Przyrodniczej Stacji Terenowej Uniwersytetu Łódzkiego, Spała ul. Wojciechowskiego 14; zakwaterowanie
19.30 – 20.30 – kolacja
20.30 – 22.00 – integracyjny wieczór krajoznawczy „Wiem skąd jesteś”

Dzieo II, czwartek 21.04.2016 r.
8.00 – 8.45 – śniadanie
9.00 – 9.45 – uroczyste rozpoczęcie etapu centralnego OWoT
10.00 – 11.00 – rozwiązywanie testu przez uczestników etapu centralnego OWoT,
zajęcia dla opiekunów uczniów biorących udział w OWoT
11.30 – 13.30 – prezentacje multimedialne projektów „Szlaki turystyczne. Od pomysłu do realizacji” przez uczestników OWoT częśd I,
dla pozostałych uczestników i ich opiekunów questing Spala, (obowiązuje wygodny strój turystyczny)
14.00 – 15.00 – obiad
15.00 – 18.00 – prezentacje multimedialne projektów „Szlaki turystyczne. Od pomysłu do realizacji” przez uczestników OWoT częśd II,
dla pozostałych uczestników i ich opiekunów questing Spala, (obowiązuje wygodny strój turystyczny)
19.00 – 20.00 – kolacja
20.00 – 21.30 – prelekcja dotycząca szlaków turystycznych
22.00 – cisza nocna
Dzieo III, piątek 22.04.2016 r.
7.30 – 8.30 – śniadanie
8.45 – 9.00 – ogłoszenie wyników eliminacji (testu i projektów),
losowanie kolejności wystąpieo uczniów w części finałowej,
9.00 – 13.00 – finał etapu centralnego OWoT – opracowanie i prezentacja programu jednodniowej wycieczki,
zajęcia fakultatywne dla osób nie biorących udziału w prezentacjach
13.00 – 14.00 – obiad
14.00 – 19.00 – autokarowa wycieczka krajoznawcza „Szlakiem rzeki Pilicy” (obowiązuje wygodny strój turystyczny)
19.30 – 20.15 – kolacja
20.15 – 22.00 – wieczór z piosenką „Na turystycznym szlaku”
22.00 – cisza nocna
Dzieo IV, sobota 23.04.2016 r.
8.00 – 9.00 – śniadanie, prowiant na drogę powrotną
9.00 – 12.00 – ogłoszenie wyników, rozdanie nagród w obecności zaproszonych gości, zakooczenie III Olimpiady Wiedzy o Turystyce
13.00 – wyjazd uczestników ze Spały
13.00 – 14.00 – przejazd autokarem ze Spały do Łodzi
14.00 – przyjazd na Dworzec Łódź Kaliska na parking od strony alei Unii Lubelskiej

