
 
 

PROGRAM  SZCZEGÓŁOWY 

X   OLIMPIADY WIEDZY HOTELARSKIEJ 

 

I DZIEŃ OLIMPIADY (09 KWIETNIA  2018 – poniedziałek) 

 

19.00 – 20.00    posiedzenie Komitetu Organizacyjnego OWH 

do 19:00  przyjazd uczestników i opiekunów konkursu 

17:00 – 20:00 kolacja 

20:00 spotkanie organizacyjne 

 sala konferencyjna w Centrum Kształcenia Praktycznego 

 

II DZIEŃ OLIMPIADY (10 KWIETNIA  2018 – wtorek) 

 

08:00- 08:30  śniadanie 

09:00- 09:30 oficjalne otwarcie Olimpiady  

 Wiedzy Hotelarskiej; program artystyczny/prezentacja 10 lat OWH 

 prezentacja uczestników 

 aula ZSEH w Kołobrzegu 

9:50–11:00 część pisemna konkursu (test 70 min); 

 aula ZSEH w Kołobrzegu 

10:00-11:00        wykład dla nauczycieli ”Działalność Rady ds.  Kompetencji Sektor 

                            Turystyki” referują: Przew. Rady - prof. dr hab. Hanna Zawistowska –  

Szkoła Główna Handlowa Warszawa, V-ce Przew. Rady Józef  Ratajski 

– Związek Pracodawców Turystyki Lewiatan 

11:00-12:00 prace Komisji Sprawdzającej; 

 aula ZSEH w Kołobrzegu 

12:00 ogłoszenie wyników etapu pisemnego  

12.00 -12.30 ewentualne dogrywka 

 losowanie przez uczestników  

 kolejności wykonania zadań praktycznych 

aula ZSE- H 

13:00 -14:00  obiad  

14:00–18:00 wycieczka do hoteli: 

14.15 –                Spotkanie przy recepcji, spacer uczestników do wybranych dwóch 

                            obiektów hotelowych:                    

                            I   grupa około 40 uczestników, podział na dwie mniejsze grupy 

                            II  grupa około 40 uczestników, podział na dwie grupy 



18.00 – 19.30     kolacja 

19.30  - 21.00  zajęcia integracyjne dla uczestników OWH  

 

III DZIEŃ OLIMPIADY (11 KWIETNIA  2018 – środa) 

 

8:00-8:50 śniadanie – dla uczniów w restauracji „Centrum” 

08:50–13:30  równocześnie: 
08.50 uczestnicy od nr 1 do 7-  grupa G  – gastronomia; (obsługa konsumenta),  

uczestnicy od nr 8 do 15 - grupa H – hotel (organizacja pracy w recepcji).  

Grupy spotykają się przy recepcji o godzinie 08.50. Grupa 

gastronomiczna idzie do restauracji „Impresja” w hotelu, grupa 

hotelarska idzie do budynku szkoły. 

 

1. Część praktyczna - zakwalifikowanych  15 uczestników  z najwyższą  

ilością  punktów  uzyskaną w teście  (obsługa konsumenta + 

organizacja pracy w recepcji). 

 

2. Prezentacja multimedialna  dla uczestników X OWH – „ Nietypowe 

hotele w Polsce i na świecie ”;  10.00 - 11.00  sala 102 CKP. 

 

3. Pokaz gastronomiczny  – „Sushi ” - wykonanie; młodzież z Zespołu 

Szkół Ekonomiczno – Hotelarskich w Kołobrzegu; 11.00 – 12.00  - 

pracownia CKP, ul. Katedralna 12. 

 

4. Warsztaty serwis specjalny: „Flambirowanie potraw”  dla 

uczestników; 12.00-14.00  – sala 102 w CKP , ul. Katedralna 12. 

 

14:00–   15:00  obiad – dla uczniów restauracja „Centrum” 

 

14:00–   15:00 obrady Komisji , sekretariat wicedyrektora ds. CKP 

  sala konferencyjna  w Centrum Kształcenia Praktycznego - barek CKP 

15.30 –  16.30    ogłoszenie wyników X OWH, wręczenie nagród z udziałem sponsorów 

                           sala konferencyjna CKP  nr 102 

16.30  -  17.30   czas na przygotowanie do uroczystej kolacji 

18.00 –  20.00   uroczysta kolacja w restauracji  „Impresja” CKP (lub w wybranym  

                          hotelu). 

                             

IV DZIEŃ OLIMPIADY ( 12 KWIETNIA 2018 –  czwartek ) 

 

8:00-9:00 śniadanie 

9:00               wyjazd uczestników konkursu 

 

  


