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REGULAMIN   

OLIMPIADY  WIEDZY  O  TURYSTYCE  
 

INFORMACJE WSTĘPNE 

 

Olimpiada Wiedzy o Turystyce organizowana jest od roku szkolnego 2013/14. To ważny element systemu 

edukacji zawodowej. Jej głównymi celami są:    

- rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań turystyką oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności 

zawodowych objętych podstawą programową kształcenia w zawodzie technik organizacji turystyki, 

zatwierdzonej przez Ministra Edukacji i Nauki, 

- pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu turystyki wśród młodzieży szkół: techników i liceów 

ogólnokształcących, 

- odkrywanie i rozwijanie uzdolnień wśród uczniów, 

- motywowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach turystyczno-

hotelarskich szkół wyższych, 

- kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz pobudzanie do twórczego 

myślenia wśród uczniów, 

- wspomaganie zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu przez ucznia,  

- doskonalenie umiejętnego korzystania przez uczniów z narzędzi i zasobów cyfrowych w turystyce, 

- poszerzenie możliwości lepszego przygotowania uczniów do wykonywania zawodu, 

- zapoznanie młodzieży z innowacyjnymi rozwiązaniami stosowanymi w sektorze usług 

turystycznych, 

- szerzenie wśród młodzieży dbałości o ich zdrowie psychofizyczne. 

 
Do długoterminowych celów edukacyjnych realizowanych poprzez Olimpiadę Wiedzy o Turystyce zalicza się:   

- umożliwienie młodzieży współzawodnictwa w rozwijaniu zainteresowań, 

- kształtowanie wzorców wychowawczych i pobudzanie ambicji zawodowych uczniów, 

- umożliwienie uczciwej konkurencji pomiędzy szkołami, 

- doskonalenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie turystyki, 

- tworzenie forum wymiany doświadczeń dla nauczycieli, 

- pogłębienie współpracy branży i szkół kształcących kadry dla turystyki, 

- integracja środowisk turystycznych. 

 
Podstawę do przeprowadzenia Olimpiady Wiedzy o Turystyce, zwanej dalej Olimpiadą, stanowi Akt 

Powołania, zgodny z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 22 października 2021 r. poz. 1915)  

i Obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji oraz sposobu 

przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z dnia 12 czerwca 2020 r. poz. 1036).  

Olimpiada Wiedzy o Turystyce jest finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, ze środków 

własnych organizatora oraz pozyskanych od sponsorów. 
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ROZDZIAŁ I – OLIMPIADA I JEJ ORGANIZATOR 

 

§ 1. Prawa i obowiązki Organizatora 

1.1. Organizatorem olimpiady jest Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji Wydziału Nauk 

Geograficznych  Uniwersytetu Łódzkiego z siedzibą przy ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź. 

Do realizacji Olimpiady Wiedzy o Turystyce powołany jest Komitet Główny Olimpiady Wiedzy  

o Turystyce, składający się z pracowników Instytutu oraz innych osób, legitymujących się wiedzą  

i doświadczeniem potrzebnym do prawidłowej realizacji zadania. Komitet Główny Olimpiady Wiedzy  

o Turystyce reprezentuje organizatora we wszystkich sprawach związanych z Olimpiadą Wiedzy  

o Turystyce, a jego siedziba to:  

Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji  
Wydział Nauk Geograficznych  
Uniwersytet Łódzki  
ul. Kopcińskiego 31 
90-142 Łódź 
tel./fax 42 635 45 50  
e-mail: owotur@gmail.com  
strona internetowa www.geo.uni.lodz.pl/pl/popularyzacja/owot  

Partnerem Olimpiady jest Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Władysława 
Grabskiego w Łodzi.  

Olimpiada organizowana jest we współpracy z przedstawicielami branży turystycznej, organizacji  

turystycznych i samorządu terytorialnego. 

  

1.2. Zadaniem Organizatora jest:  

a. powołanie stosowną uchwałą Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Turystyce, który jest 
odpowiedzialny za organizację i poziom merytoryczny Olimpiady, 

b. zatwierdzenie struktury organizacyjnej i Regulaminu działania Komitetu, 

c. rozstrzyganie kwestii spornych dotyczących pracy Komitetu, za wyjątkiem odwołań w związku  
z przeprowadzaną Olimpiadą, 

d. wspieranie Komitetu Głównego w organizowaniu Olimpiady i pozyskiwaniu sponsorów, 

e. prowadzenie działań promocyjnych upowszechniających Olimpiadę Wiedzy o Turystyce. 

1.3. Zadaniem Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Turystyce jest: 

a. organizowanie zawodów Olimpiady Wiedzy o Turystyce, 

b. pozyskiwanie sponsorów i darczyńców, 

c. prowadzenie rozliczeń finansowych, 

d. składanie sprawozdań merytorycznych i finansowych do MEiN, 

e. prowadzenie działań promocyjnych upowszechniających Olimpiadę Wiedzy o Turystyce. 

1.4.  Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji ma prawo do: 

a. reprezentowania Olimpiady Wiedzy o Turystyce na zewnątrz, 
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b. powierzania przeprowadzenia Olimpiady Komitetowi Głównemu Olimpiady Wiedzy o Turystyce, 

c. rozstrzygnięcia sporów w sprawach dotyczących Olimpiady, za wyjątkiem odwołań w związku  

z przeprowadzoną Olimpiadą, 

d. nawiązywania współpracy z partnerami zewnętrznymi, w tym m.in. ze sponsorami, 

e. powoływania i w uzasadnionych przypadkach, odwoływania członków Komitetu Głównego. 

Szczegółowe prawa dotyczące przeprowadzania zawodów przysługujące Komitetowi Głównemu, jako 

bezpośredniemu organizatorowi Olimpiady, są zawarte w § 2 Regulaminu. 

1.5.  Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji ma obowiązek zapewnić przeprowadzenie Olimpiady 

Wiedzy o Turystyce zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa.  

§ 2. Struktura organizacyjna olimpiady 

 

2.1. Olimpiadę Wiedzy o Turystyce, organizuje się jako zawody trójstopniowe o zasięgu ogólnopolskim: 

a. stopień zawodów tworzy:  

− etap szkolny – organizowany przez Komitet Szkolny powoływany przez dyrektora szkoły z grona 

nauczycieli, których przedmioty obejmują swoim zakresem tematykę Olimpiady, 

− etap okręgowy – organizowany przez Komitety Okręgowe powołane przez Komitet Główny, 

− etap centralny – organizowany przez Komitet Główny,   

b. program Olimpiady składa się z dwóch bloków tematycznych:  

− stały blok tematyczny – obejmuje zagadnienia tematyczne wynikające z podstawy programowej 

kształcenia w zawodzie technik organizacji turystyki 422104 w zakresie kwalifikacji HGT.07 

Przygotowanie imprez i usług turystycznych oraz HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez 

i usług turystycznych,  

− zmienny blok tematyczny – ustalony dla każdej edycji Olimpiady i wyrażony hasłem przewodnim. 

Obejmuje problematykę wynikającą z wybranego, odpowiednio rozszerzonego zagadnienia 

bloku stałego.    

2.2. Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce  

a. Członkami Komitetu Głównego są przedstawiciele Organizatora. Do Komitetu Głównego należeć 

mogą ponadto: pracownicy naukowi specjalizujący się w naukach o turystyce, nauczyciele, praktycy 

reprezentujący branżę turystyczną, przedstawiciele instytucji oświatowych oraz inne osoby,  

o których mowa w rozporządzeniu Obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

25 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów  

i olimpiad (Dz. U. z dnia 12 czerwca 2020 r. poz. 1036). Komitet Główny w głosowaniu tajnym 

wyłania ze swego składu przewodniczącego oraz w sposób jawny powołuje członków prezydium, 

które zajmuje się realizacją bieżących prac Komitetu Głównego oraz podejmuje decyzje w nagłych 

sprawach pomiędzy posiedzeniami Komitetu. W skład Prezydium wchodzą w szczególności: 

Przewodniczący Komitetu Głównego, Zastępca przewodniczącego i Sekretarz. Komitet Główny 
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może w czasie swojej kadencji dokonywać zmian w swoim składzie i w składzie wszelkich 

powoływanych przez siebie organów, 

b. Komitet Główny przygotowuje i przeprowadza kolejne etapy Olimpiady Wiedzy o Turystyce zgodnie 

z Regulaminem,  

c. Komitet Główny powołuje i odwołuje Komitety Okręgowe Olimpiady oraz Jury etapu centralnego, 

d. Komitet Główny w szczególności: 

- opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia Organizatorowi program Olimpiady, 

- organizuje sieć okręgów i współpracuje z Komitetami Okręgowymi,  

- ustala, zatwierdza listy uczestników etapu okręgowego i centralnego (finalistów, laureatów) 

oraz kolejność ich lokat, 

- przyznaje uprawnienia oraz nagrody finalistom i laureatom etapu centralnego Olimpiady, 

- opracowuje pytania testu pisemnego z kluczem odwiedzi oraz zadania praktyczne ze 

schematem oceniania dla zawodów etapu okręgowego i centralnego Olimpiady. Przekazuje je 

przeprowadzającym zawody w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione ujawnienie do 

chwili rozpoczęcia zawodów, 

- prowadzi dokumentację dotyczącą Olimpiady, 

- podejmuje działania promocyjne upowszechniające Olimpiadę, 

- za zgodą Organizatora rozporządza funduszem Olimpiady, 

- organizuje przebieg i przeprowadza etap centralny oraz jego uroczyste zakończenie, 

- prowadzi rozliczenia finansowe, 

- składa sprawozdania merytoryczne i finansowe do MEiN, 

e. decyzje Komitetu Głównego zapadają zwykłą większością głosów uprawnionych, przy udziale 

przynajmniej połowy członków Komitetu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

Przewodniczącego Komitetu, 

f. posiedzenia Komitetu Głównego, na których ustala się treść zadań Olimpiady są tajne. 

Przewodniczący Komitetu Głównego może zarządzić tajność obrad także w innych uzasadnionych 

przypadkach, 

g. decyzje Komitetu Głównego w sprawach dotyczących przebiegu i wyników Olimpiady są ostateczne, 

przy zachowaniu trybu odwoławczego uczestnika (zasady określa § 6 Regulaminu), 

h. Komitet Główny przed rozpoczęciem każdej kolejnej edycji Olimpiady ogłasza wytyczne zawierające 

m.in. program, Regulamin oraz szczegółowe wytyczne związane z jej organizacją, 

i. Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce, jako bezpośredni wykonawca zadania, ma prawo: 

- zatwierdzania składów Komitetów Okręgowych, 
- powoływania zespołów, autorów przygotowujących zadania konkursowe i organizowanie ich 

recenzji,  
- podejmowania decyzji dotyczących zasad kwalifikowania uczestników zawodów do etapu 

okręgowego na podstawie osiągniętych wyników, 
- weryfikacji oceny testów pisemnych i zadań praktycznych etapu okręgowego, 
- kwalifikowania najlepszych w Polsce zawodników etapu okręgowego do zawodów etapu 

centralnego, 
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- powoływania Jurorów zawodów etapu centralnego, 
- przyznawania tytułu finalisty oraz tytułu laureata Olimpiady Wiedzy o Turystyce, 
- unieważnienia lub nakazania powtórzenia zawodów w przypadku stwierdzenia istotnych 

nieprawidłowości, np. istotnego naruszenia Regulaminu zawodów, złamania zasady tajności, 
- wykluczenia z udziału w zawodach uczestników łamiących Regulamin Olimpiady, 
- rozpatrywania odwołań i rozstrzygania sporów związanych z przebiegiem Olimpiady, 
- wydawania zawodnikom dyplomy, przyznania nagród, ustanawiania i nadania odznak lub 

medali Olimpiady, 

j. pracami Komitetu Głównego kieruje Przewodniczący, a w jego zastępstwie lub z jego upoważnienia 

Zastępca Przewodniczącego, 

k. Przewodniczący Komitetu Głównego czuwa nad całokształtem prac Komitetu Głównego, zwołuje 

posiedzenia Komitetu Głównego i przewodniczy im, reprezentuje Komitet Główny na zewnątrz, 

czuwa nad prawidłowością wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem Olimpiady oraz 

zgodnością działalności Komitetu Głównego z przepisami, przyjmuje i rozpatruje odwołania złożone 

przez uczestników Olimpiady dotyczące decyzji Komitetów (§ 6 Regulaminu). 

2.3.  Komitety Okręgowe Olimpiady Wiedzy o Turystyce 

a. Komitety Okręgowe Olimpiady Wiedzy o Turystyce powołuje Komitet Główny. Liczba okręgów  

i Komitetów Okręgowych ustalana jest corocznie przez Komitet Główny Olimpiady na podstawie 

liczby i lokalizacji szkół zgłoszonych do udziału w Olimpiadzie. W skład Komitetu Okręgowego 

wchodzi: 

─ Przewodniczący – pracownik naukowy uczelni kształcącej w zakresie turystyki, 

─ Zastępca Przewodniczącego – przedstawiciel kuratorium oświaty lub przedstawiciel Okręgowej 

Komisji Egzaminacyjnej lub przedstawiciel branży turystycznej z obszaru działania Komitetu 

Okręgowego, 

─ Członkowie – dwie osoby spośród nauczycieli przygotowujących uczestników Olimpiady, 

─ Sekretarz – nauczyciel ze szkoły organizującej etap okręgowy lub przedstawiciel innej instytucji 

organizującej etap okręgowy Olimpiady, 

b. Komitety Okręgowe odpowiadają za przechowanie dokumentacji etapu okręgowego w warunkach 

zapewniających ich nienaruszalność oraz zachowanie tajności zadań po otrzymaniu ich od 

Komitetu Głównego, 

c. Komitety Okręgowe przeprowadzają zawody wg instrukcji opracowanej przez Komitet Główny, 

d. Komitety Okręgowe przekazują rozwiązanie testu pisemnego i zadania praktycznego uczestników 

etapu okręgowego do Komitetu Głównego, 

e. Komitety Okręgowe sporządzają dokumentację zawodów etapu okręgowego i przekazują ją do 

Komitetu Głównego w terminach określonych przez Komitet Główny, 

f. zadania poszczególnych członków Komitetu Okręgowego są następujące: 

─ Przewodniczący Komitetu  Okręgowego Olimpiady Wiedzy o Turystyce: 

- odpowiedzialny jest za przebieg etapu okręgowego, 

- przed przystąpieniem do etapu zapoznaje członków Komitetu Okręgowego z listą zadań  

i obowiązków, dotyczących organizacji i przebiegu etapu, 

- sprawdza przygotowanie sali i miejsc dla uczestników, 
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- sprawdza przygotowaną przez Komitet Główny Olimpiady dokumentację przed 

rozpoczęciem zawodów i poprawność jej wypełnienia po zawodach, 

- czuwa nad prawidłowym przebiegiem zawodów, 

- przerywa i unieważnia etap uczestnikowi, jeżeli stwierdzono niesamodzielne 

rozwiązywanie przez niego zadania konkursowego lub zakłócającemu prawidłowy przebieg 

etapu zawodów w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym, wnoszącemu lub 

korzystającemu z urządzeń telekomunikacyjnych, 

- w przypadku wystąpienia wątpliwości kontaktuje się z Komitetem Głównym, 

─ Zastępca Przewodniczącego Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy o Turystyce: 

- współodpowiedzialny jest za przebieg zawodów etapu okręgowego, 

- pomaga w pracach związanych z prawidłowym przebiegiem etapu, 

- wraz z innymi członkami Komitetu Okręgowego sprawdza  przygotowanie sali i miejsc, 

- sprawdza poprawność dokumentacji zawodów etapu okręgowego, 

─ Członkowie Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy o Turystyce: 

- współodpowiedzialni są za przebieg etapu okręgowego, 

- pomagają w pracach związanych z prawidłowym przebiegiem etapu,  

─ Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy o Turystyce: 

- współodpowiedzialny jest za przebieg etapu okręgowego, 

- pomaga w pracach związanych z prawidłowym przebiegiem etapu, 

- jest łącznikiem pomiędzy Komitetem Okręgowym a osobą decyzyjną w miejscu, w którym 

odbywają się zawody, 

- jest odpowiedzialny za wysłanie do Komitetu Głównego dokumentów dotyczących 

przebiegu etapu okręgowego oraz rozwiązań uczestników zawodów,  

- informuje Komitet Główny o zakończeniu etapu okręgowego. 

 

2.4. Komitet Szkolny Olimpiady Wiedzy o Turystyce 

a. Komitet Szkolny Olimpiady Wiedzy o Turystyce powoływany jest przez dyrektora szkoły w celu 

przeprowadzenia etapu szkolnego,  

b. w skład Komitetu Szkolnego wchodzą 3 osoby, w tym dyrektor szkoły, w której przeprowadzane są 

zawody, lub jego zastępca (pełniący rolę przewodniczącego Komitetu Szkolnego odpowiedzialnego 

za organizację zawodów etapu szkolnego w danej szkole) oraz nauczyciele, których przedmioty 

obejmują swoim zakresem tematykę olimpiady. Komitet szkolny składa się z Przewodniczącego, 

Sekretarza i Członka, 

c. dopuszcza się możliwość powstawania Komitetu Międzyszkolnego,  

d. jeżeli w macierzystej szkole ucznia nie organizuje się danych zawodów, uczeń może do nich 

przystąpić w szkole wskazanej przez Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce, 

e. Komitet Szkolny odpowiedzialny jest za przeprowadzenie zawodów etapu szkolnego, w tym  

w szczególności za: 

─ dokonanie kwalifikacji uczniów do etapu szkolnego, 

─ przygotowanie miejsca do przeprowadzenia zadania etapu szkolnego,  

─ czuwanie nad poprawnością przeprowadzanych zawodów,  
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─ dokumentowanie ich przebiegu,  

─ sprawdzanie prac uczniów, 

─ ogłaszanie wyników etapu szkolnego. 

 

ROZDZIAŁ II – ORGANIZACJA OLIMPIADY 

§ 3. Uczestnicy olimpiady 

 

3.1. W zawodach Olimpiady Wiedzy o Turystyce mogą uczestniczyć uczniowie, o których mowa  

w Obwieszczeniu Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji oraz sposobu 

przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z dnia 12 czerwca 2020 r. poz. 1036)., na 

warunkach tam określonych.  

3.2. W Olimpiadzie mogą uczestniczyć uczniowie z niepełnosprawnością, przy czym ze względu na specyfikę 

branży turystycznej, sposób dostosowania warunków organizacji danego etapu wskazuje Komitet 

Główny Olimpiady po analizie liczby uczniów, rodzaju ich niepełnosprawności oraz na podstawie 

Komunikatu Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie szczegółowej informacji  

o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów do potrzeb i możliwości 

zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w danym roku szkolnym, wybiera najdogodniejszy 

dla uczestników Olimpiady spośród możliwych sposobów dostosowania dla nich warunków zgodnie  

z Obwieszczeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji oraz sposobu 

przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z dnia 12 czerwca 2020 r. poz. 1036). 

3.3. Uczeń zainteresowany udziałem w Olimpiadzie, powinien zgłosić się do nauczyciela w macierzystej 

szkole, zgodnie z terminarzem danej edycji zawodów. Nauczyciel dokonuje formalnego zgłoszenia 

podopiecznego do Komitetu Szkolnego.  

3.4. Jeżeli w szkole ucznia nie organizuje się zawodów szkolnych, uczeń może przystąpić do niego  

w szkole wskazanej przez dyrektora placówki, po wcześniejszym porozumieniu z Komitetem Głównym 

Olimpiady. 

3.5. Uczestnicy zawodów olimpijskich zobowiązani są do: 

a. przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu i terminarza, 

b. uczciwej rywalizacji na poszczególnych etapach zawodów, 

c. realizacji zadań zgodnie z załączoną w arkuszach  zadań instrukcją, 

d. na wszystkich etapach Olimpiady niewnoszenia do pomieszczeń, w których odbywa się 

rozwiązywanie zadań, jakichkolwiek mobilnych urządzeń elektronicznych z wyjątkiem kalkulatora 

prostego. Niedotrzymanie  ww. wymogu stanowi podstawę do podjęcia decyzji o przerwaniu  

i unieważnieniu zawodów uczestnikowi przez Komitet przeprowadzający dany etap Olimpiady, 

e. godnego i właściwego zachowania w czasie zawodów, tj. w szczególności nieużywania alkoholu, 

tytoniu, środków odurzających (w przypadku naruszenia tego punktu uczestnicy mogą zostać 
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zdyskwalifikowani, a uzyskane nagrody i przywileje mogą zostać odebrane decyzją Komitetu 

Głównego), 

f. informowania organizatora odpowiedniego etapu zawodów (Komitet Szkolny, Komitet Okręgowy, 

Komitet Główny) o istotnych kwestiach związanych z udziałem w Olimpiadzie (zwłaszcza  

w nagłych wypadkach), 

g. dopełnienia formalności, o których są informowani przez organizatora odpowiedniego etapu 
zawodów, 

h. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa. 

3.6.  Uczestnicy mają prawo do: 

a. korzystania z właściwych warunków do samodzielnej pracy przy rozwiązywaniu testu pisemnego  

i zadań praktycznych na wszystkich etapach Olimpiady, 

b. zakwaterowania i wyżywienia w czasie zawodów etapu centralnego Olimpiady, 

c. otrzymania zaświadczenia (jeżeli uczestniczą w etapie centralnym) o uzyskaniu tytułu finalisty, 

laureata w zależności od wyników uzyskanych w zawodach, 

d. korzystania z przywilejów ustanawianych przez senaty wyższych uczelni, 

e. składania do Komitetu Głównego odwołań od decyzji Komitetu Okręgowego, Jury (zasady określa 

§6 Regulaminu). 

§ 4. Organizacja zawodów 

  

4.1. Zawody Olimpiady Wiedzy o Turystyce mają charakter indywidualny. Udział w Olimpiadzie jest 

dobrowolny. 

4.2. Za organizację zawodów odpowiada Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce. 

4.3. Komitet Główny określa dla każdej edycji olimpiady hasło przewodnie, terminarz i wytyczne. Ogłasza je 

na stronie internetowej www.geo.uni.lodz.pl/pl/popularyzacja/owot oraz profilu Facebook.  

4.4. Zawody Olimpiady są trójstopniowe: etap szkolny, etap okręgowy, etap centralny. 

4.5. Uczestników zawodów obowiązuje znajomość zagadnień obejmujących oraz poszerzających   

wiedzę i umiejętności dla efektów kształcenia w zawodzie technik organizacji turystyki  

z zakresu kwalifikacji HGT.07 i HGT.08 według podstawy programowej (numer zawodu 422104), a także 

umiejętność korzystania z obserwacji, literatury przedmiotu, materiałów kartograficznych, 

statystycznych itp., umiejętność formułowania wniosków, posługiwania się terminologią naukową  

i branżową. 

4.6. Wykaz literatury dla stałego bloku tematycznego obowiązujący uczestników Olimpiady Wiedzy  

o Turystyce określa Komitet Główny stosownym załącznikiem do Regulaminu (załącznik nr 1). Komitet 

Główny podaje corocznie wykaz literatury dodatkowej w danym roku szkolnym związanej ze zmiennym 

blokiem tematycznym. Wykaz ten zamieszcza się wraz z ogłoszeniem wytycznych do danej edycji 

Olimpiady.   
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4.7. Ocena zawodników na każdym etapie jest odrębna. Na wyniki zawodów etapu okręgowego nie wpływa 

suma punktów zdobyta w etapie szkolnym, a na wyniki zawodów etapu centralnego nie wpływają wyniki 

etapu szkolnego i okręgowego. 

4.8. W etapie szkolnym mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie, spośród których wyłaniani są 

reprezentanci do zawodów etapu okręgowego. W etapie okręgowym zostają wyłonieni uczestnicy etapu 

centralnego. 

4.9. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu do etapu centralnego podejmuje Komitet Główny Olimpiady 

Wiedzy o Turystyce, o czym w ustalonym terminie powiadamia zainteresowane szkoły. 

4.10. Zestawy zadań etapu okręgowego i pierwszej części etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Turystyce 

są kodowane. Do każdego zestawu dołączona jest Karta Uczestnika. Na karcie znajduje się kod 

uczestnika. 

4.11. Identyfikacja uczestnika, przypisanie nazwiska do numeru kodu, następuje po sprawdzeniu rozwiązań 

i ustaleniu punktacji oraz podjęciu decyzji o dopuszczeniu autora rozwiązania do następnego etapu 

Olimpiady Wiedzy o Turystyce.  

4.12. Podczas zawodów uczniowie nie mogą korzystać z żadnych pomocy naukowych, urządzeń 

telekomunikacyjnych, komputerów itp., ani korzystać z pomocy innych uczestników. 

4.13. Zawody etapu szkolnego 
a. zawody etapu szkolnego organizowane są w szkołach przez Komitet Szkolny, 

b. Komitet Szkolny opracowuje zadania dla tego etapu. Może również przesyłać propozycje zadań 

do wykorzystania przez Komitet Główny przy opracowaniu zawodów kolejnych etapów, 

c. w zawodach etapu szkolnego wymagany jest od uczniów poziom wiedzy i umiejętności  

w zakresie efektów kształcenia w zawodzie technik organizacji turystyki z zakresu kwalifikacji 

HGT.07 i HGT.08 według podstawy programowej (422104). Na tym etapie wymagany jest 

poziom wiedzy oraz umiejętności odpowiadający ocenie bardzo dobrej z przedmiotów 

turystycznych na zakończenie roku szkolnego w zakresie: 

− zasady programowania imprez i usług turystycznych,  

− kalkulowanie cen imprez i usług turystycznych,  

− zamawianie imprez i usług turystycznych, 

− prowadzenie informacji turystycznej, 

− obsługa klientów korzystających z usług turystycznych 

− rozliczanie imprez i usług turystycznych. 

d. etap szkolny polega na sprawdzeniu wiedzy i umiejętności uczniów przez Komitet Szkolny, 

e. etap przeprowadza się w terminie zgodnym z ogłoszonym harmonogramem danej edycji 

olimpiady, 

f. Komitet Szkolny ma obowiązek przesłać w terminie zgodnym z ogłoszonym harmonogramem 

danej edycji Olimpiady do Komitetu Głównego zgłoszenia udziału szkoły do danej edycji 

zawodów oraz protokół etapu szkolnego według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej 
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Olimpiady (dokumenty – Zgłoszenie szkoły do Olimpiady Wiedzy o Turystyce i Protokół  

z zawodów etapu szkolnego Olimpiady Wiedzy o Turystyce należy przesłać w formie 

elektronicznej lub listownie na adres Komitetu Głównego; muszą one być podpisane  

i opieczętowane przez Dyrektora Szkoły),  

g. do przesyłanych dokumentów Komitet Szkolny obowiązkowo dołącza zgodę ucznia (rodzica lub 

opiekuna prawnego w przypadku uczniów niepełnoletnich) na przetwarzanie danych 

osobowych przez Komitety Okręgowe i Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce dla celów 

postępowania kwalifikacyjnego i dokumentowania przebiegu Olimpiady, a także na 

publikowanie wyników zawodów, zgodnie z przepisami ochrony danych osobowych, w tym  

w szczególności Rozporządzenia Paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz Ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.), zgodną ze wzorem 

zamieszczonym na stronie internetowej Olimpiady, 

h. do etapu okręgowego kwalifikuje się 2 najlepszych uczniów danej szkoły wyłonionych  

w  zawodach etapu szkolnego. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez większą 

liczbę uczniów kwalifikacje otrzymują uczniowie z najwyższą średnią ocen z poprzedniego roku 

szkolnego z przedmiotów obejmujących zagadnienia turystyczne,  

i. tryb odwołania się uczestników etapu szkolnego Olimpiady określa §6 Regulaminu. 

4.14. Zawody etapu okręgowego 

a. etap okręgowy organizowany jest przez właściwe Komitety Okręgowe Olimpiady Wiedzy  

o Turystyce na podstawie wytycznych otrzymanych od Komitetu Głównego, 

b. w zawodach etapu okręgowego wymagany jest od uczniów poziom wiedzy i umiejętności w zakresie 

efektów kształcenia w zawodzie technik organizacji turystyki z zakresu kwalifikacji HGT.07 i HGT.08 

według podstawy programowej (422104). Na tym etapie wymagany jest poziom wiedzy oraz 

umiejętności odpowiadający ocenie celującej z przedmiotów turystycznych na zakończenie roku 

szkolnego w zakresie: 

− zagadnień z zakresu geografii turystycznej,  

− zasad programowania imprez i usług turystycznych,  

− kalkulowania cen imprez i usług turystycznych,  

− zamawiania imprez i usług turystycznych, 

− zagadnień z zakresu marketingu usług turystycznych, 

− prowadzenia informacji turystycznej, 

− prowadzenia sprzedaży imprez i usług turystycznych, 

− zasad bezpiecznej obsługi klientów korzystających z usług turystycznych, 

− realizacji imprez i usług turystycznych, 

− rozliczania imprez i usług turystycznych. 

 

mailto:owotur@gmail.com


  

                                                                                                                                                           

 

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

OLIM
PIADA   WIEDZY   O   T

U
R

Y
S

T
Y

C
E

   
St

ro
n

a1
1

 

c. etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Turystyce składa się z dwóch części:  

- część pierwsza – rozwiązanie 40 zadań testowych wielokrotnego wyboru z jedną poprawną 

odpowiedzią, sprawdzających wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania imprez i usług 

turystycznych, a także obsługi klienta oraz rozliczania usług i imprez turystycznych,  

- część druga – rozwiązanie zadania praktycznego sprawdzającego wiedzę i umiejętności z 

zakresu projektowania, sprzedaży, realizacji oraz rozliczania imprez i usług turystycznych, 

Zadania obu części uwzględniają hasło przewodnie danej edycji Olimpiady.  

d. z części pierwszej (testowej) etapu okręgowego uczeń może uzyskać maksymalnie 40 punków,  

a z części drugiej (zadania praktycznego) maksymalnie 60 punków, 

e. etap okręgowy Olimpiady przebiega równocześnie,  w tym samym czasie we wszystkich okręgach  

w całej Polsce. Komitety Okręgowe otrzymują w przesyłce kurierskiej zadania dla uczestników  

w kopercie bezpiecznej. Po zakończeniu etapu okręgowego zadania uczestników oraz 

dokumentacja również przekazane są przesyłką kurierską do Komitetu Głównego w bezpiecznej 

kopercie, 

f. szczegółowy przebieg etapu okręgowego Olimpiady określa Procedura organizowania  

i przeprowadzania etapu okręgowego publikowana corocznie na stronie internetowej Olimpiady 

wraz z przydziałem szkół do poszczególnych okręgów nie później niż na 10 dni przed planowanym 

terminem zawodów, 

g. miejsce lokalizacji okręgów etapu wybierane jest spośród instytucji – kandydatów do jego 

organizacji. Kryterium wyboru jest lokalizacja organizatora oraz liczba i rozmieszczenie szkół 

zgłoszonych do udziału w Olimpiadzie. W uzasadnionych przypadkach Komitet Główny może 

wskazać inną szkołę lub instytucję, w której zdający przystąpią do zawodów etapu okręgowego 

Olimpiady Wiedzy o Turystyce, 

h. czas trwania etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Turystyce wynosi 150 minut, 

i. Komitety Okręgowe najpóźniej w ciągu siedmiu dni od zakończenia zawodów przesyłają do 

Komitetu Głównego dokumentację etapu okręgowego i rozwiązania zadań wszystkich uczestników, 

j. Komitet Główny, po przeprowadzeniu weryfikacji, wyłania najlepszych 30 uczestników zawodów 

etapu okręgowego, którzy równocześnie spełnili ustalone przez Komitet Główny kryterium 

minimalnej liczby punktów, a także zawiadamia zainteresowane szkoły o zakwalifikowaniu 

kandydatów do etapu centralnego Olimpiady, 

k. tryb odwołania się uczestników etapu okręgowego Olimpiady określa §6 Regulaminu. 

4.15. Zawody etapu centralnego 
a. zawody etapu centralnego organizowane są przez Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce, 

b. Komitet Główny powołuje Jury w składzie: 

- Przewodniczący – pracownik naukowy Instytutu Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji 

Uniwersytetu Łódzkiego, który:  

- odpowiedzialny jest za przebieg etapu centralnego, 
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- przed przystąpieniem do każdej z części etapu centralnego zapoznaje członków Jury  

z listą zadań i obowiązków, dotyczących organizacji oraz przebiegu etapu, 

- sprawdza przygotowanie sali i miejsc dla uczestników etapu, 

- sprawdza przygotowaną przez Komitet Główny Olimpiady dokumentację przed 

rozpoczęciem zawodów i poprawność jej wypełnienia po zawodach, 

- czuwa nad prawidłowym przebiegiem zawodów, 

- przerywa i unieważnia etap uczestnikowi, jeżeli stwierdzono niesamodzielne 

rozwiązywanie przez niego zadania konkursowego lub zakłócającemu prawidłowy 

przebieg etapu zawodów w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym, 

wnoszącemu lub korzystającemu z urządzeń telekomunikacyjnych, 

- ocenia prace uczestników każdej części zawodów etapu centralnego, zgodnie z kluczem 

odpowiedzi i schematem oceniania zadania praktycznego, zatwierdzonym przez 

Komitet Główny Olimpiady, 

- ogłasza wyniki każdej części zawodów etapu centralnego, 

- Zastępca przewodniczącego – przedstawiciel branży turystycznej lub przedstawiciel 

kuratorium oświaty lub przedstawiciel Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, który:  

- współodpowiedzialny jest za przebieg etapu centralnego 

- sprawdza, wraz z innymi członkami Jury, przygotowanie sali i miejsc dla uczestników 

etapu, 

- ocenia prace uczestników każdej części zawodów etapu centralnego, zgodnie z kluczem 

odpowiedzi i schematem oceniania zadania praktycznego, zatwierdzonym przez 

Komitet Główny Olimpiady, 

- sprawdza poprawność dokumentacji etapu centralnego Olimpiady, 

- Członkowie – dwie osoby spośród nauczycieli przygotowujących uczestników Olimpiady, 

którzy 

- współodpowiedzialni są za przebieg etapu centralnego, 

- pomagają w pracach związanych z prawidłowym przebiegiem etapu, 

- oceniają prace uczestników każdej części zawodów etapu centralnego, zgodnie  

z kluczem odpowiedzi i schematem oceniania zadania praktycznego, zatwierdzonym 

przez Komitet Główny Olimpiady, 

- Sekretarz, który: 

- współodpowiedzialny jest za przebieg etapu centralnego, 

- pomaga w pracach związanych z prawidłowym przebiegiem etapu, 

- ocenia prace uczestników każdej części zawodów etapu centralnego, zgodnie z kluczem 

odpowiedzi i schematem oceniania zadania praktycznego, zatwierdzonym przez 

Komitet Główny Olimpiady, 

- jest łącznikiem pomiędzy Komitetem Głównym, Jury a osobą decyzyjną w miejscu,  

w którym odbywają się zawody, 

- Przedstawiciele Komitetu Głównego 

- współodpowiedzialni są za przebieg etapu centralnego, 

- pomagają w pracach związanych z prawidłowym przebiegiem etapu, 
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- oceniają prace uczestników każdej części zawodów etapu centralnego, zgodnie  

z kluczem odpowiedzi i schematem oceniania zadania praktycznego, zatwierdzonym 

przez Komitet Główny Olimpiady, 

c. uczestnicy etapu centralnego powinni wykazać się znajomością wiedzy i umiejętności w zakresie 
wskazanym w programie danej Olimpiady, a w szczególności: 

− projektowania imprez i usług turystycznych,  

− zagadnień z zakresu geografii turystycznej, 

− tematyki dotyczącej atrakcyjności turystycznej,   

− zamawiania imprez i usług turystycznych, 

− zagadnień z zakresu marketingu usług turystycznych, 

− prowadzenia informacji turystycznej, 

− prowadzenia sprzedaży imprez i usług turystycznych, 

− obsługi systemów rezerwacyjnych, 

− zasad bezpiecznej obsługi podróżnych korzystających z usług turystycznych, 

− realizacji imprez i usług turystycznych, 

− rozliczania imprez i usług turystycznych, 

− języka obcego zawodowego, 

− funkcjonowania podmiotów branży turystycznej, 

− bieżących wydarzeń społeczno-politycznych w Polsce i na świecie, 

− zjawisk przyrodniczych oraz ochrony przyrody w Polsce i na świecie, 

d. warunkiem przystąpienia ucznia do etapu centralnego Olimpiady jest przesłanie drogą 

elektroniczną, najpóźniej w terminie 7 dni roboczych przed rozpoczęciem eliminacji, tytułu 

prezentacji multimedialnej związanej z tematem przewodnim aktualnej edycji zawodów. Wytyczne 

do prezentacji multimedialnej publikuje Komitet Główny na stronie internetowej Olimpiady wraz  

z ogłoszeniem wyników etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Turystyce, 

e. etap centralny Olimpiady składa się dwóch części Eliminacji oraz Finału,  

f. Eliminacje etapu centralnego polegają na: 

- w części pierwszej – rozwiązaniu 40 zadań testowych wielokrotnego wyboru z jedną poprawną 

odpowiedzią sprawdzających wiedzę i umiejętności szeroko rozumianej turystyki, a w 

szczególności uwzględniające hasło przewodnie danej edycji Olimpiady, 

- w części drugiej – przedstawienie wcześniej przygotowanej, prezentacji multimedialnej 

dotyczącej hasła przewodniego danej edycji Olimpiady,  

zgodnie z wytycznymi  podanymi do wiadomości przez Komitet Główny na stronie internetowej 

Olimpiady Wiedzy o Turystyce (Regulamin § 4 pkt 4.15 d), 

g. do części finałowej, po Eliminacjach, kwalifikuje się 15 uczestników, którzy uzyskali największą 

liczbę punktów łącznie z pierwszej i drugiej części Eliminacji (organizatorzy nie podają uzyskanej 

punktacji, ponieważ na wynik końcowy etapu centralnego składają się punkty z Eliminacji i Finału), 
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h. Finał etapu centralnego polega na rozwiązaniu zadania dotyczącego przygotowania imprezy 

turystycznej w wybranym obszarze turystycznym Europy, na podstawie materiałów typu mapy, 

przewodniki, katalogi biur podróży, publikacje branżowe w językach obcych. Laureat wykorzystując 

techniki prezentacji i sprzedaży produktu turystycznego, przedstawia w czasie 10 minut 

przygotowaną przez siebie propozycję, 

i. kryteria oceniania etapu centralnego: 

- w Eliminacjach uczestnik może otrzymać maksymalnie 100 punktów, w tym za część testową 

40 punktów i za prezentację multimedialną 60 punktów,   

- w Finale uczestnik może otrzymać maksymalnie 40 punktów, 

j. Komitet Główny, na podstawie wyników zawodów etapu centralnego, podejmuje decyzję  

o przyznaniu lub odmowie przyznania tytułu laureata lub finalisty Olimpiady. Tytuł laureata 

otrzymuje uczestnik zakwalifikowany Finału. Tytuł finalisty otrzymuje uczestnik, który przystąpił do 

zawodów etapu centralnego, ale nie zakwalifikował się Finału, zgodnie z art. 44 zzze ustawy  

o systemie oświaty (Dz.U. z 22 października 2021 r. poz. 1915)  

k. Komitet Główny Olimpiady przyznaje tytuł Eksperta Turystyki. Zostaje nim uczeń, który uzyskał 

największą liczbę punktów z Eliminacji i Finału w etapie centralnym, 

l. Komitet Główny wydaje finalistom i laureatom zaświadczenia sporządzonego według wzoru 

zamieszczonego w załączniku do aktu wykonawczego regulującego funkcjonowanie olimpiad  

(Dz. U. z dnia 12 czerwca 2020 r. poz. 1036) 

§ 5. Przepisy szczegółowe 

 

5.1 Organizator dołoży starań, aby w miarę możliwości w danych warunkach organizować zawody w taki 

sposób i w takich miejscach, by nie wykluczały udziału osób z niepełnosprawnością (dążenie do 

organizacji zawodów w pomieszczeniach łatwo dostępnych, organizacja noclegu w miejscu 

dostosowanym), przy czym możliwość udziału w zajęciach terenowych uzależniona będzie każdorazowo 

od stopnia niepełnosprawności uczestnika zawodów.  

5.2 Komitet Szkolny zobowiązany jest do poinformowania organizatora o stopniu niepełnosprawności 

uczestnika niezwłocznie po zakwalifikowaniu do zawodów etapu okręgowego, w celu potwierdzenia 

możliwości zapewnienia odpowiednich warunków przeprowadzenia zawodów. 

5.3 W przypadku pokrywania się terminu zawodów z innymi olimpiadami, w których dany uczeń bierze 

udział, Komitet Szkolny zobowiązany jest do poinformowania Komitetu Głównego o zaistniałym fakcie  

i umieszczenia tej informacji w Protokole z zawodów etapu szkolnego Olimpiady Wiedzy o Turystyce   

w celu uzgodnienia możliwości startu w Olimpiadzie Wiedzy o Turystyce. 

5.4 Organizatorzy Olimpiady Wiedzy o Turystyce nie przewidują dodatkowych terminów dla uczestników, 

którzy nie stawią się na zawody w wyznaczonym czasie z powodu nagłego zachorowania lub innego 

istotnego wypadku losowego. 

5.5 Uczestnik zawodów etapu centralnego może zostać zdyskwalifikowany, gdy Jury stwierdzi, że jego 

prezentacja multimedialna jest plagiatem. 
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5.6 W przypadku nieregulaminowego zachowania uczestnika w czasie zawodów danego etapu odpowiednio 

Przewodniczący Komitetu Szkolnego (etap szkolny), Przewodniczący Komitetu Okręgowego  (etap 

okręgowy) i Przewodniczący Jury (etap centralny) ma prawo przerwania i unieważnienia zawodów 

uczestnikowi. 

5.7 W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu Olimpiady Wiedzy o Turystyce lub uczniowskiego, 

uczestnik może zostać zdyskwalifikowany, a uzyskane tytuły, nagrody i przywileje mogą zostać odebrane 

decyzją Komitetu Głównego. 

5.8 Warunkiem przystąpienia do zawodów Olimpiady Wiedzy o Turystyce jest zaznajomienie się  

i zaakceptowanie przez ucznia Regulaminu oraz podpisanie przez uczestnika i jego opiekuna prawnego  

(w przypadku uczniów niepełnoletnich) zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

5.9 Wyniki etapu okręgowego i etapu centralnego są jawne i publikowane na stronie internetowej 

www.geo.uni.lodz.pl/pl/popularyzacja/owot oraz profilu Facebook.    

 

§ 6. Tryb odwoławczy 

 

6.1 Uczestnik, który uważa, że wynik uzyskany przez niego  w czasie zawodów, nie odzwierciedla poziomu 

jego odpowiedzi lub zawody były prowadzone z naruszeniem Regulaminu, ma prawo złożenia 

odwołania. 

6.2 Odwołanie od decyzji Komitetu Szkolnego (etap szkolny), Komitetu Okręgowego (etap okręgowy), Jury 

(etap centralny) składa opiekun uczestnika do Przewodniczącego Komitetu Głównego w terminie 

siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyników (decyduje data stempla pocztowego lub data osobistego 

dostarczenia pisma). 

6.3 Odwołanie składa się na piśmie, przesyłając listem poleconym na adres Komitetu Głównego Olimpiady 

lub osobiście w siedzibie Komitetu Głównego za potwierdzeniem zwrotnym. Odwołanie powinno 

zawierać możliwie szczegółowy opis okoliczności oraz dane osobowe odwołującego, jego opiekuna  

i szkoły, macierzystej uczestnika. 

6.4 Przewodniczący Komitetu Głównego rozpatruje odwołanie i udziela odpowiedzi w terminie nie dłuższym 

niż 14 dni roboczych od daty otrzymania pisma. Odpowiedź udzielana jest na piśmie i przesyłana listem 

poleconym na adres szkoły uczestnika. 

6.5 Po otrzymaniu odwołania Przewodniczący Komitetu Głównego osobiście lub przez wyznaczoną osobę 

zobowiązany jest do wyjaśnienia wszelkich okoliczności wskazanych w odwołaniu. 

6.6 Jeżeli odwołanie jest zasadne, Przewodniczący Komitetu Głównego wskazuje sposób realizacji 

odwołania od decyzji. Powiadamia składającego odwołanie oraz dyrekcję szkoły, do której uczęszcza 

odwołujący się uczeń.   

§ 7. Rejestracja przebiegu zawodów 

 

7.1 Kopie protokołów oraz rozwiązania zadań uczestników zawodów etapu szkolnego są przechowywane 

przez Komitety Szkolne przez 2 lata. 
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7.2 Protokoły etapu szkolnego, dokumentacja i rozwiązania zadań uczestników  etapu okręgowego i etapu 

centralnego są przechowywane przez 5 lat przez Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce.  

7.3 Rejestracja przebiegu etapu centralnego zawodów: 

- w Eliminacjach w części etapu centralnego, polegającej na ustnej, wcześniej przygotowanej, 

prezentacji multimedialnej wypowiedzi uczestników są rejestrowane, 

- w Finale etapu centralnego, polegającego na przedstawieniu rozwiązania zadania, wypowiedzi 

uczestników są rejestrowane,  

- wszystkie rejestracje wypowiedzi odbywają się za zgodą uczestnika po uprzednim poinformowaniu 

go o tym fakcie. Brak zgody dotyczącej uczestnictwa  w Olimpiadzie nie wyklucza go z udziału  

w danym etapie, pozbawia jednak możliwości złożenia odwołania od uzyskanej oceny, 

- zarejestrowane wypowiedzi są przechowywane w siedzibie Komitetu Głównego przez 5 lat od dnia 

ogłoszenia wyników zawodów danej edycji, po upływie tego czasu są niszczone, 

- zarejestrowane odpowiedzi mogą być wykorzystane wyłącznie w celu weryfikacji wyników 

uzyskanych w czasie zawodów dla potrzeb realizacji trybu odwoławczego, 

- rejestracja odbywa się poprzez nagranie audio. 

 

ROZDZIAŁ III – UPRAWNIENIA I NAGRODY 

 

§ 8. Nagrody i uprawnienia 

8.1 Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad określa Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 

25 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  

i Sportu w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U.  

z dnia 12 czerwca 2020 r. poz. 1036). 

8.2 Finaliści i laureaci Olimpiady Wiedzy o Turystyce są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego 

w zawodzie technik organizacji turystyki z zakresu kwalifikacji HGT.07 i HGT.08 według podstawy 

programowej (422104) na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu finalisty lub 

laureata (Załącznik nr 2), (Dz. U. z dnia 22 października 2021 r. Poz. 1915 Obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  

o systemie oświaty – Art. 44zzze).  

8.3 Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy o Turystyce mogą otrzymać nagrody książkowe i rzeczowe, zależnie 

od  możliwości organizatora zawodów. 

8.4 Nie obowiązują jednolite zasady przyjmowania laureatów i finalistów stopnia centralnego na studia 

wyższe. Zgodnie z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2022 r.  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2022 

poz.574) są one określane przez Senat uczelni i podawane do wiadomości publicznej.  
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ROZDZIAŁ IV – POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 10 Postanowienia końcowe 

 

10.1 Komitet Główny ma prawo dokonywać w niniejszym Regulaminie zmian niesprzecznych jednak  

z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 22 października 2021 r. poz. 1915)  oraz 

Obwieszczeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji oraz sposobu 

przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z dnia 12 czerwca 2020 r. poz. 1036). 

10.2. Decyzje w sprawach nieobjętych powyższym Regulaminem podejmuje Komitet Główny w porozumieniu  

      z organizatorem. 

 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

 

1. Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą przy ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych UŁ, z którym można kontaktować się za 

pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.lodz.pl lub na wyżej wskazany adres korespondencyjny 

z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych pok. 203. 

3. Dane osobowe uczestników (uczniów – uczestników zawodów Olimpiady, nauczycieli 

przygotowujących uczniów do udziału w Olimpiadzie) będą przetwarzane w następujących celach: 

a. organizacji i przeprowadzenia Olimpiady Wiedzy o Turystyce, w tym w szczególności: 

- udziału w zawodach Olimpiady; 

- ogłaszania i publikowania wyników Olimpiady w trakcie zawodów i po zawodach oraz na 

stronie internetowej organizatora i profilu Facebook; 

- informowania nauczycieli przygotowujących uczniów do zawodów, uczestników Olimpiady za 

pośrednictwem kontaktu telefonicznego lub e-mailowego o sprawach związanych  

z Olimpiadą; 

- wydawania przez komitet organizujący danego etapu zawodów organizowanych w ramach 

Olimpiady zaświadczeń o udziale w zawodach; 

- prowadzenia i przechowywania dokumentacji zawodów organizowanych w ramach 

Olimpiady; 

- zapewnienia warunków logistycznych do przeprowadzenia zawodów etapu centralnego,  

w tym w zakresie dojazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia na czas zawodów; 

- prowadzenia rozliczeń finansowych oraz składania sprawozdań merytorycznych 

i  finansowych; 

b. prowadzenia działań promocyjnych upowszechniających wiedzę o Olimpiadzie oraz o  osiągnięciach 

jej uczestników, m.in. poprzez rozpowszechnianie informacji w mediach, w tym w  mediach 
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społecznościach, na stronach internetowych organizatora oraz sponsorów, darczyńców, jednostek 

publicznych i innych podmiotów, wydawanie biuletynów i publikacji okolicznościowych. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:  

a. przepisów prawa, m.in. ustawy o systemie oświaty, rozporządzenia w sprawie organizacji oraz 

sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad oraz obowiązujących w uczelni regulacji 

wewnętrznych; 

b. zgody wyrażonej przez uczestników, m.in. w zakresie celu określonego w pkt 3 ppkt 2: zgody na 

udziału w danym etapie olimpiady przez opiekunów prawnych (w odniesieniu do niepełnoletnich 

uczestników Olimpiady), nagranie głosu uczestników Olimpiady, udostępniania wizerunku. 

5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz 

stosownych umów zawartych z Uniwersytetem. Są nimi w szczególności: Ministerstwo Edukacji i Nauki, 

Kuratoria Oświaty, lokalny organizator w zakresie infrastruktury zawodów etapu okręgowego, lokalny 

organizator w zakresie infrastruktury zawodów etapu centralnego, podmiot obsługujący obiekt 

zakwaterowania podczas zawodów, podmioty trzecie prowadzące działania w celu promowania 

upowszechniania wiedzy Olimpiady Wiedzy o Turystyce, darczyńcy, partnerzy i sponsorzy Olimpiady. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, o których mowa  

w pkt. 3, to jest: 

a. przez czas trwania danej edycji Olimpiady, a po jej zakończeniu – przez okres niezbędny wymagany 

przepisami prawa oraz przyjętymi w Uniwersytecie Łódzkim aktami wewnętrznymi,  

b. do czasu zakończenia działań mających na celu promowanie i upowszechnianie wiedzy o Olimpiadzie 

lub do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu. 

7. Osobie wyrażającej zgodę przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co pozostaje 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnika przysługuje mu prawo do: 

a. dostępu do swoich danych osobowych, 

b. ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – jeżeli dotyczy, 

d. przenoszenia danych osobowych na warunkach określonych w przepisach prawa, 

e. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2. 

9. Podanie danych osobowych prze uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celów 

określonych w pkt 3. 

10. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit a i c Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; 

Dz.U.UE.L.2016.119.1). 
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Załącznik 1  

Literatura 

Opracowania wymagane na etapie szkolnym, okręgowym i centralnym (stały blok tematyczny): 

  

− Jędrusik M., Makowski J., Plit F., 2021, Geografia turystyczna świata. Nowe trendy. Regiony 

Turystyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 

− Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2010, Produkt turystyczny – pomysł, organizacja, 

zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa,  

− Kruczek Z., 2013, Informacja turystyczna. Bazy danych i materiały promocyjne. Podręcznik do nauki 

zawodu technik obsługi turystycznej. Część 2, WSIP, Warszawa  

− Kruczek Z., 2015, Informacja turystyczna. Geografia turystyczna. Podręcznik do nauki zawodu 

technik obsługi turystycznej. Część 1, WSIP, Warszawa 

− Kruczek Z., Walas B.,  2014, Sprzedaż imprez i usług turystycznych. Marketing. Podręcznik do nauki 

zawodu technik obsługi turystycznej. Część 2, WSIP, Warszawa 

− Kurek W. (red.), 2012 (2022), Regiony turystyczne świata. Część 1, PWN, Warszawa 

− Kurek W. (red.), 2012 (2022), Regiony turystyczne świata. Część 2, PWN, Warszawa 

− Kurek W. (red.), 2012, Turystyka, PWN, Warszawa  

− Leszka G., 2020, Podstawy turystyki. Podręcznik, WSIP, Warszawa 

− Meyer B. 2006 (2022), Obsługa ruchu turystycznego, PWN, Warszawa 

− Michniewicz I.,  Peć M., 2021, Organizacja imprez i usług turystycznych. Turystyka. Podręcznik do 

nauki zawodu technik obsługi turystycznej. Część 1. Tom V, WSIP, Warszawa 

− Milewska M.,  Lawin M., 2013, Rezerwacja imprez i usług turystycznych. Podręcznik do nauki 

zawodu technik obsługi turystycznej, WSIP, Warszawa 

− Milewska M.,  Lawin M., 2013, Sprzedaż imprez i usług turystycznych. Obsługa informatyczna  

w turystyce. Część 1, WSIP, Warszawa 

− Napiórkowska-Gzula M., Steblik B., 2021, Przygotowanie imprez i usług turystycznych. HGT.07, część 

1. WSiP, Warszawa  

− Napiórkowska-Gzula M., Steblik B., 2022, Przygotowanie imprez i usług turystycznych. HGT.07, część 

2. WSiP, Warszawa  

− Peć M., Michniewicz I.,  2015, Organizacja imprez i usług turystycznych. Turystyka. Podręcznik do 

nauki zawodu technik obsługi turystycznej. Część 2. Tom V, WSIP, Warszawa 

− Peć M., Michniewicz I.,  2016, Organizacja imprez i usług turystycznych. Turystyka. Podręcznik do 

nauki zawodu technik obsługi turystycznej. Część 3. Tom V, WSIP, Warszawa 

− Steblik B.,  Rzepka L., 2020, Geografia turystyczna. Turystyka. Podręcznik do nauki zawodu technik 

obsługi turystycznej. Część 1. Tom IV, WSIP, Warszawa 

− Steblik B.,  Rzepka L., 2020, Geografia turystyczna. Turystyka. Podręcznik do nauki zawodu technik 

obsługi turystycznej. Część 2. Tom IV, WSIP, Warszawa 
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− Tylińska R., 2015, Marketing usług turystycznych. Turystyka. Podręcznik do zawodu technik obsługi 

turystycznej. Tom III, WSIP, Warszawa 

− Tylińska R.,  Wajgner M., 2015, Podstawy działalności gospodarczej w turystyce. Turystyka. 

Podręcznik do zawodu technik obsługi turystycznej. Tom II, WSIP, Warszawa 

Do każdej edycji Olimpiady wskazywana jest dodatkowa bibliografia z zakresu zmiennego bloku tematycznego. 

 

 

 

 

Załącznik 2  

…………….., dn. ……………………………… 
                                                                                                                                                                                        (miejscowość, data) 

Olimpiady Wiedzy o Turystyce                                                                    
Komitet Główny  
ul. Kopcińskiego 31 
30-142 Łódź 

 

ZAŚWIADCZENIE      Nr ………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

urodzony(a) dnia ………………………………………………………………………… w ………………………………............ 

uczeń/uczennica 

………………………….…………………………………….……………………………………………………………………………… 
(nazwa i adres szkoły) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

brał(a) udział w …… Olimpiadzie Wiedzy o Turystyce przeprowadzonej w dniu ……………………………. 

w …………………………………. i uzyskał(a) tytuł ………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………. 
(pieczęć i podpis Przewodniczącego  

Komitetu Głównego 

Olimpiady Wiedzy o Turystyce) 
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