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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
IV Olimpiady Wiedzy o Turystyce
w dniach 27–30 marca 2017 r., Spała
Dzieo I, poniedziałek 27.03.2017 r.
Dla chętnych (po przesłaniu informacji emailem) transport Łodzi do Spały – odjazd spod Łódzkiego Domu Kultury ul. Traugutta 18 obiekt naprzeciw Dworca kolejowego Łódź Fabryczna o godzinie 15 00
Przyjazd uczestników z opiekunami do Spały.
16.00 – 20.00 – rejestracja w Stacji Terenowej Uniwersytetu Łódzkiego, Spała ul. Wojciechowskiego 14; zakwaterowanie
19.00 – 20.00 – kolacja
20.15 – 22.00 – integracyjny wieczór krajoznawczy „wiem skąd jesteś”

Dzieo II, wtorek 28.03.2017 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 fakultatywne dla opiekunów uczniów biorących udział w OWoT
11.30 – 13.30 – prezentacje multimedialne projektów „Turystyk kulinarna – apetyt na region” przez uczestników OWoT częśd I,
dla pozostałych uczestników zajęcia fakultatywne, (obowiązuje strój sportowy)
14.00 – 15.00 – obiad
15.00 – 18.00 – prezentacje multimedialne projektów „Turystyk kulinarna – apetyt na region” przez uczestników OWoT częśd II,
dla pozostałych uczestników zajęcia fakultatywne, (obowiązuje strój sportowy)
19.00 – 20.00 – kolacja
20.00 – 21.30 – prelekcja dotycząca turystyki kulinarnej
22.00 – cisza nocna

Dzieo III, środa 29.03.2017 r.
7.30 – 8.30 – śniadanie
9.00 – 14.00 – warsztaty z uwzględnieniem tematu wiodącego olimpiady
14.00 – 15.00 – obiad
15.00 – 15.15 – ogłoszenie wyników eliminacji (testu i projektów),
losowanie kolejności wystąpieo uczniów w części finałowej
15.30 – 19.30 – finał etapu centralnego OWoT – opracowanie i prezentacja programu jednodniowej wycieczki,
zajęcia fakultatywne dla osób nie biorących udziału w prezentacjach
19.30 – 20.15 – kolacja
20.15 – 22.00 – wieczór z piosenką
22.00 – cisza nocna

Dzieo IV, czwartek 30.03.2017 r.
8.00 – 9.00 – śniadanie, prowiant na drogę
9.00 – 12.00 – ogłoszenie wyników, rozdanie nagród w obecności zaproszonych gości,
zakooczenie IV Olimpiady Wiedzy o Turystyce
13.00 – wyjazd uczestników

