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IV  OLIMPIADA   WIEDZY   O   TURYSTYCE 
 

Serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych 
zainteresowanych turystyką do udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Turystyce w roku 
szkolnym 2016/17.  

 
     Czwarta edycja Olimpiady realizowana pod hasłem „Turystyka kulinarna – apetyt na 

region” ma na celu zwrócenie uwagi na szlaki kulinarne i produkty regionalne jako 

produkty turystyczne. Turystyka kulinarna jest jednym z najciekawszych zjawisk 

inspirowanych tradycjami i nowinkami kulinarnymi w polskiej turystyce XXI wieku. To 

zdrowa żywnośd, „nowe smaki”, słynne restauracje czy kulinarne regiony coraz częściej 

stają się celem turystycznych wojaży. Ponadto do podróży zachęcają liczne oryginalne  

i tradycyjne wydarzenia kulinarne (święta, festiwale gastronomiczne) czy przygotowane 

przez touroperatorów warsztaty i szkoły gotowania.  Zadaniem uczestników podczas 

etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Turystyce będzie zaprezentowanie istniejącego 

lub zaprojektowanego przez siebie kulinarnego produktu turystycznego.  

 

Olimpiada została wpisana na listę olimpiad Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Udział w Olimpiadzie daje możliwość: 

 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, 

https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2015/04/komunikat-na-rok-szkolny-

2016-2017.pdf  

 przyjęcia laureatów Olimpiady na wyższe uczelnie z pominięciem postępowania 

rekrutacyjnego. 

 
Terminarz: 

 zgłoszenie szkoły do udziału w Olimpiadzie i przesłanie Formularza zgłoszenia 

szkoły do IV Olimpiady Wiedzy o Turystyce oraz Protokołu z eliminacji szkolnych 

IV Olimpiady Wiedzy o Turystyce – do 6 listopada 2016 r.  

 etap I (szkolny) – od 3 października do 6 listopada 2016 r.  

 etap II (okręgowy) – 11 stycznia 2017 r. 

 etap III (centralny) – od 29 marca do 1 kwietnia 2017 r. 

 
Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierowad na: owotur@gmail.com 
 

Dokumenty Olimpiady Wiedzy o Turystyce znajdują się na stronie www.turyzm.edu.pl  

w zakładce Olimpiada: 

 Wytyczne - IV Olimpiada Wiedzy o Turystyce  

 Formularz zgłoszenia szkoły do IV Olimpiady Wiedzy o Turystyce 

 Protokół z eliminacji szkolnych IV Olimpiady Wiedzy o Turystyce  

 Regulamin Olimpiady Wiedzy o Turystyce   
 
Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierowad na: owotur@gmail.com      
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