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X OLIMPIADA WIEDZY O TURYSTYCE 

 

W roku szkolnym 2022/2023 serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych turystyką uczniów  

i nauczycieli szkół średnich do udziału w jubileuszowej X Olimpiadzie Wiedzy o Turystyce, której tematem 

przewodnim będzie turystyka miejska, nazywana w literaturze również turystyką w mieście lub szerzej turystyką na 

obszarach miejskich. 

Według Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO), miasta są celem większości podróży realizowanych  

w ciągu roku i najważniejszymi miejscami recepcji turystycznej. Osoby przyjeżdżające do miast czynią to z różnych 

powodów m.in. poznawczych, biznesowych, wypoczynkowych, kulturalnych, rozrywkowych, pielgrzymkowych, 

zdrowotnych, są często nastawione na zwiedzanie zabytków, poznanie historii i dziedzictwa, a także na uczestnictwo 

w wielkich wydarzeniach i festiwalach. Miasta mogą być postrzegane przez pryzmat potrzeb  

i preferencji turystów jako centra kultury, rozrywki, handlu, sportu itd., są bowiem bardzo zróżnicowanymi 

przestrzeniami wielofunkcyjnymi. Realizowane są w nich różne formy turystyki m.in. handlowa, gastronomiczna, 

rozrywkowa, kongresowa, kulturalna, sportowa. 

Celem organizatorów jubileuszowej dziesiątej edycji Olimpiady Wiedzy o Turystyce, która  zostanie 

zorganizowana pod hasłem „W miejskiej dżungli”, jest zainteresowanie uczestników poznaniem dziedzictwa, 

zabytków, architektury, tematycznych dzielnic i szlaków, a także różnymi formami aktywności turystycznej 

podejmowanymi w przestrzeni miejskiej, zwrócenie uwagi na cele realizowane przez turystów podczas pobytów  

w mieście, również weekendowych tzw. city-break, na ich uczestnictwo w różnych wydarzeniach rozrywkowych, 

kulturalnych, sportowych itp. Uczestnicy X Olimpiady będą mieli możliwość podzielenia się swoją wiedzą na temat 

różnych produktów turystycznych i form turystyki miejskiej, a zadaniem finalistów będzie zaprezentowanie własnego 

pomysłu „Jak sprzedać miasto?” zgodnie z koncepcją marketingu-mix. 

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Turystyce przyjął poniższy terminarz X edycji Olimpiady Wiedzy  

o Turystyce w roku szkolnym 2022/2023 

• etap szkolny  30.09 – 05.11.2022 r. (Zgłoszenie szkoły, Protokół z zawodów szkolnych, Karta uczestnika 

należy przesłać emailem lub listownie do 7 listopada 2022 r.)  

• etap okręgowy  04.01.2023 r. 

• etap centralny  12 – 15.04.2023 r. 
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