Olimpiada Wiedzy o Turystyce
w roku szkolny 2017/ 2018 pod hasłem
Turystyka folklorystyczna – barwy regionu

1.Terminarz
-zgłoszenie szkoły do udziału w Olimpiadzie: do 6 listopada 2017 r.
-etap I (szkolny) : od 2 października do 6 listopada 2017 r.
etap II (okręgowy) : 4 stycznia 2018 r.
-etap III (centralny): od 4 kwietnia do 7 kwietnia 2018 r.

2.Opis przebiegu olimpiady
Etap I szkolny przeprowadzają Komitety Szkolne w oparciu o treści objęte podstawą
programową kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej. Polega on na
rozwiązaniu 20 zadań testowych wielokrotnego wyboru z jedną prawidłową
odpowiedzią sprawdzających wiedzę i umiejętności z zakresu kwalifikacji T13. i T 14.
wg podstawy programowej o numerze 422103. Na rozwiązanie testu przeznacza się
30 minut
Etap II Olimpiady polega na pisemnym rozwiązaniu zadań zawartych w dwóch
częściach:
─ w części pierwszej – rozwiązaniu 40 zadań testowych wielokrotnego wyboru z jedną
prawidłową odpowiedzią, sprawdzających wiadomości i umiejętności z zakresu
prowadzenia informacji turystycznej oraz sprzedaży usług turystycznych (kwalifikacja
T.14),
─ w części drugiej – sprawdzającej wiedzę i umiejętności z zakresu planowania i
realizacji imprez i usług turystycznych. Zadanie polega na opracowaniu programu i
kalkulacji imprezy turystycznej zgodnie z zamówieniem klienta (kwalifikacja T.13),
Warunkiem przystąpienia ucznia do etapu III Olimpiady jest przesłanie drogą
elektroniczną najpóźniej w terminie siedmiu dni roboczych przed rozpoczęciem
eliminacji tytułu prezentacji multimedialnej związanej z tematem przewodnim
aktualnej edycji Olimpiady. Wytyczne do prezentacji multimedialnej ogłasza Komitet
Główny Olimpiady na stronie internetowej Olimpiady wraz z ogłoszeniem wyników
etapu II Olimpiady Wiedzy o Turystyce,
Eliminacje etapu III (centralnego) polegają na:
─ w części pierwszej – rozwiązaniu 40 zadań testowych wielokrotnego wyboru, z
zakresu różnych treści i umiejętności w zawodzie technik obsługi turystycznej,

─ w części drugiej – publicznej, wcześniej przygotowanej, prezentacji multimedialnej
produktu turystycznego, według zasad podanych do wiadomości przez Komitet
Główny na stronie internetowej Olimpiady (Regulamin §5 pkt 5),

3. Dlaczego warto wziąć udział w tej olimpiadzie?
- zwolnienie finalistów Olimpiady z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie technik obsługi turystycznej,
- przyjęcie laureatów Olimpiady na wyższe uczelnie z pominięciem postępowania
rekrutacyjnego

4.Adres strony internetowej olimpiady:
http://www.turyzm.edu.pl/olimpiada.php

5. Koordynator olimpiady: Wojciech Olejniczak

