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Zadanie finałowe etapu centralnego VI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Turystyce  

Turystyka w przyrodzie 

Załęcze Wielkie 3 – 6.04.2019 r. 

 

Zostałeś laureatem i zakwalifikowałeś się do etapu finałowego VI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Turystyce. 

Masz okazję zdobyd tytuł Eksperta Turystyki oraz otrzymad atrakcyjną nagrodę.   

 

 Jesteś pracownikiem Biura Turystycznego „Przyrodnik” w Kudowie-Zdroju, które wygrało konkurs na 

zorganizowanie dwóch jednodniowych wycieczek w ramach 4-dniowej wizyty studyjnej. W imprezie wezmą udział 

pracownicy parków narodowych i krajobrazowych oraz muzeów przyrodniczych z Europy.   

Na podstawie własnej wiedzy oraz dostarczonych materiałów (mapa Kotliny Kłodzkiej, mapa Teplicko-

Adršpašskiego Skalnego Miasta i 3 załączniki), opracuj szczegółowy program dwóch jednodniowych wycieczek po 

wybranych atrakcjach przyrodniczych Kotliny Kłodzkiej i Czech w terminie 2 i 3 czerwca 2019 r., zgodnie z 

wytycznymi zamawiającego, a następnie zaprezentuj go w formie ustnej, wskaż atrakcje przyrodnicze oraz udziel 

odpowiedzi na pytania klientów.     

 

Załącznik 1. Wymagania i prośby zamawiającego w stosunku do Biura Turystycznego „Przyrodnik”   

                      w Kudowie-Zdroju dotyczące zorganizowania wycieczek.   

Załącznik 2. Pytania uczestników wycieczki związane z zaplanowaniem czasu w ostatnim dniu wizyty studyjnej 

                      w Kotlinie Kłodzkiej. 

Załącznik 3. Opis wybranych atrakcji turystycznych Gór Stołowych.   

 

Czas przeznaczony na opracowanie zadania wynosi maksimum 30 minut. 

 

Ustna prezentacja powinna składad się z następujących części: 

1. Przedstawienie programu wycieczek w dniu 2 i 3 czerwca 2019 r. w rozbiciu czasowym, z jednoczesnym 

zaprezentowaniem na mapie całej trasy przejazdu i przejścia oraz zwiedzania. Trasa powinna uwzględnid 

wszystkie elementy określone w zamówieniu.  

2. Krótka (maksimum 3-minutowa) prezentacja dwóch (wybranych spośród czterech) najatrakcyjniejszych Twoim 

zdaniem rezerwatów przyrody, zwiedzanych w trakcie dwóch jednodniowych wycieczek wraz ze wskazaniem 

walorów przyrodniczych znajdujących się na obszarze tych rezerwatów oraz uzasadnieniem wyboru.  

3. Udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników wycieczki związane z indywidualnym zaplanowaniem czasu  

w ostatnim dniu wizyty studyjnej w Kotlinie Kłodzkiej (4 czerwca 2019 r.).    

 

Łączny czas przeznaczony na ustną prezentację wynosi maksimum 10 minut. 

 

Po zakooczeniu prezentacji otrzymane materiały należy zwrócid komisji.   

 

 

 

 

 



  

                                                                                                                                                       

OLIM
PIADA   WIEDZY   O   T

U
R

Y
S

T
Y

C
E

 

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

 

Załącznik 1. Wymagania i prośby zamawiającego w stosunku do Biura Turystycznego „Przyrodnik”  

w Kudowie-Zdroju dotyczące zorganizowania wizyty studyjnej łącznie z wycieczkami   

 

Uczestnikami jest 45 przedstawicieli parków narodowych i krajobrazowych oraz muzeów przyrodniczych z całej 

Europy, biorących udział w wizycie studyjnej w Kudowie-Zdroju odbywającej się w terminie od 1 do 4 czerwca 2019 

r. (od soboty do czwartku).   

 

Zakwaterowanie wraz ze śniadaniem dla uczestników zorganizowane jest w hotelu w pobliżu Parku Zdrojowego 

przy ul. Zdrojowej w Kudowie-Zdroju. 

 

W dniu 1 czerwca 2019 r., po przyjeździe uczestników, zaplanowano zwiedzanie Parku Zdrojowego z wizytą w Pijalni 

Wód Mineralnych w Kudowie, wykłady dotyczące form ochrony przyrody, atrakcji przyrodniczych oraz problematyki 

dotyczącej zagospodarowania turystycznego uzdrowisk. Wykłady będą odbywad się w budynku Dyrekcji Parku 

Narodowego Gór Stołowych w Kudowie-Zdroju. W dniach 2 i 3 czerwca 2019 r. przewiduje się zorganizowanie 

dwóch jednodniowych wycieczek. Natomiast w dniu 4 czerwca 2019 r. zaplanowano czas do dyspozycji uczestników 

w zależności od ich indywidualnych zainteresowao. 

 

Zamówienie zakłada opracowanie szczegółowego programu wycieczek uwzględniającego poniższe sugestie: 
 

- W dniu 2 czerwca 2019 r.  po śniadaniu przejazd autokarem z Kudowy do miejscowości Teplice nad Metuji, skąd 

przewiduje się wycieczkę pieszą po Teplickim Skalnym Mieście łącznie z wejściem na punkt widokowy znajdujący 

się na skale, a następnie przejście szlakiem łącznikowym (żółtym) prowadzącym do jeziorka w Adršpašskim 

Skalnym Mieście, spacer po rezerwacie wraz z przepłynięciem łodziami po jeziorku. Następnie przejazd 

autokarem z Adršpachu do Nachodu, w którym należy zamówid obiad. Po posiłku uczestnicy autokarem przejadą 

do hotelu w Kudowie-Zdroju.  

- W dniu 3 czerwca 2019 r. po śniadaniu program przewiduje zwiedzanie Muzeum Żaby w Kudowie-Zdroju,  

a następnie przejazd do labiryntu skalnego Błędne Skały (z wjazdem i zjazdem na parking przy wejściu do 

rezerwatu). Później przejazd do Karłowa, skąd uczestnicy wyruszą na wycieczkę pieszą po drugim labiryncie 

skalnym. W trakcie spaceru zdobędą najwyższy szczyt Gór Stołowych. Po wędrówce przejazd do łowiska pstrąga 

w Pstrążnej, w której zaplanowany jest połów ryb połączony z obiadokolacją. Po posiłku uczestnicy wrócą 

autokarem do Kudowy-Zdroju na nocleg.  

 

Zamówienie zakłada opiekę przewodnika sudeckiego w trakcie powyższych wycieczek.                  

 

Załącznik 2. Pytania uczestników wycieczki związane z zaplanowaniem czasu w ostatnim dniu wizyty studyjnej  

w Kotlinie Kłodzkiej (4 czerwca 2019 r.) 

   

- Gdzie znajduje się słynna Kaplica Czaszek? 

- W której miejscowości trwają prace nad powstaniem muzeum w domu rodzinnym Violetty Villas? Ile minut 

zajmie przejazd do tej miejscowości z Kudowy-Zdroju?  

- Jakie muzeum znajduje się w zabytkowej Papierni w Dusznikach-Zdroju? 

- Jaka atrakcja etnograficzna znajduje się w sąsiedztwie łowiska pstrąga w Pstrążnej?    

 

 Prosimy o udzielenie krótkich odpowiedzi ustnych na powyższe pytania.  
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Załącznik 3. Opis wybranych atrakcji turystycznych Gór Stołowych na terenie Polski i Czech 
 

Lp. 
Atrakcja 

turystyczna 
Opis Dni i godziny otwarcia 

1 

Adršpach – 

Skalne 

Miasto 

Narodowy rezerwat przyrody. To czeska częśd Gór Stołowych, często 

odwiedzana ze względu na swoją urodę. Skały zbudowane z piaskowca 

uformowały fantazyjne kształty m.in. Kochankowie, Głowa Cukru, Dzban. 

Zgodnie ze zwyczajem zwiedzający upamiętniali swój pobyt zostawiając 

napisy wyryte w skałach, a wiele z nich zachowało się do dziś. Niezwykłą 

atrakcją jest trwający kilkanaście minut rejs łodzią po jeziorze położonym 

wokół ścian skalnych. Spacer wybranym szlakiem wraz z rejsem łodzią 

zajmuje w zależności od trasy od 2 do 5 godzin. 

Skalne Miasto 

8:00 – 18:00  

pon. – nd. 

 

Kursy łodzią 

9:00 – 17:00  

pon. – nd. 

2 

Teplice – 

Skalne 

Miasto 

To druga częśd Skalnego Miasta położona w Czechach, rzadziej odwiedzana 

niż Adršpašskie. Ścieżka prowadzi przez Wielki i Mały Plac Świątynny, 

Świątynię, Skalną Koronę. Niezwykłą atrakcją jest wejście na wysoko 

położony zamek Střmen, aby móc z góry oglądad wspaniałe widoki 

otaczającego lasu. Wejście od strony doliny rzeki Metui. Przejście Teplickim 

Skalnym Miastem zajmuje ok. 1,5 - 3  godziny. Do Adršpašskiego Skalnego 

Miasta prowadzi malowniczy szlak żółty (czas przejścia ok. 2 godziny).  

01.05 – 31.10 

pon. – pt.  

8:30 – 18:00 

sob. – niedz. 

8:30 – 17:00 
 

01.11 – 30.04  

pon. – pt.  

8:30 – 17:00 

sob. – niedz.  

8:30 – 16:00 

3 Błędne Skały 

Rezerwat przyrody położony tuż obok granicy z Czechami, w centralnej 

części Parku Narodowego Gór Stołowych. Jest miejscem formacji 

piaskowców, to labirynt ze ścianami o wysokości sięgającej nawet do  

15 metrów. Do najciekawszych skał należą: Stołowy Głaz, Kurza Stopka, 

Dwunożny Grzyb. Wejście znajduje się od strony parkingu, gdzie można 

zostawid pojazd. Droga powrotna prowadzi wzdłuż granic Błędnych Skał. 

Przejście z górnego parkingu trwa ok. 1 - 2,5 godzin. Wjazdy na górny 

parking odbywają się o pełnych godzinach (do 15 minut po pełnej godzinie). 

Zjazd z górnego parkingu od 30 do 45 minut po każdej pełnej godzinie. 

01.04 – 30.04  i 01.09 – 30.09  

9:00 – 16:00 
 

01.05 – 31.05  

9:00 – 18:00 
 

01.06 – 31.07  

8:00 – 18:00 
 

01.08 – 31.08  

8:00 – 17:00 
 

01.10 – 31.10 

9:00 – 14:00 

4 
Szczeliniec 

Wielki 

Jest najwyższym szczytem Gór Stołowych, liczącym 919 m n.p.m. Na krętym 

szlaku prowadzącym do schroniska oraz punktu widokowego na Szczeliocu 

Wielkim droga prowadzi m.in. przez ponad 600 schodów. W trakcie spaceru 

można zobaczyd skały, których nazwy pochodzą od zwierząt np. Dzik, 

Małpolud czy Kwoka. W drodze na Tarasy Południowe mijamy ciasne 

korytarze Kuchni, Piekła i Czyśdca. Wejście znajduje się od strony Karłowa. 

Czas przejścia szlaku prowadzącego przez rezerwat przyrody to około  

4 godzin. 

01.05 – 11.06 i 01.09 – 30.09  

9:00 – 19:00 
 

12.06 – 30.06  

8:00 – 21:00 
 

01.07 – 31.08  

8:00 – 20:00 
 

01.10 – 31.10  

9:00 – 16:00 

5 

Muzeum 

Żaby  

w Kudowie-

Zdroju 

Pierwsze w Polsce muzeum poświęcone żabom, zlokalizowane  

w Ekocentrum Parku Narodowego Gór Stołowych. Znajduje się w nim około 

3000 eksponatów dotyczących tych płazów, od zabawek po ich preparaty  

z ponad 20 krajów i 6 kontynentów. Muzeum znajduje się w budynku 

Dyrekcji Parku Narodowego Gór Stołowych. 

pon. – pt.  

9:00 – 17:00 
 

sob. – niedz.  

9:00 – 13:00 

 


