Informacja dotycząca etapu centralnego
XXIV OLIMPIADY WIEDZY O ŻYWIENIU I ŻYWNOŚCI
Eliminacje centralne odbędą się w dniach 19 – 21 marca 2020 r. w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja
w Szczecinie przy ul. Gen. Sowińskiego 3.


Przyjazd uczestników do Szczecina w godzinach popołudniowych w dniu 19 marca br. na
Dworzec Główny. Ulica Gen. Sowińskiego znajduje się blisko dworca.


1.
2.
3.
4.
5.

6.

Zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie przy ul. Gen.
Sowińskiego 3.
Dnia 19.03.2020 r. (tj. czwartek): kolacja w godzinach 18.00 – 20.00, spotkanie organizacyjne o
godzinie 20.15.
Zakończenie Olimpiady o godz. 12.30 dnia 21 marca 2020 r. Nie przewiduje się wcześniejszego
wydawania zaświadczeń, dyplomów i nagród.
Szczegółowy program eliminacji centralnych zamieścimy 10 marca br. na naszej stronie www:
http://olimpiadawiedzyozywieniu.pl/
Koszty zakwaterowania, wyżywienia uczestników pokrywa organizator olimpiady.
Koszty podróży uczestników (zniżka 37%, kl. 2, pociąg TLK, InterRegio, InterCity a w przypadku
braku innego pociągu również ekspres InterCity) lub autobus pokrywa organizator olimpiady.
Należy zachować bilety, po powrocie wypełnić formularz, załączyć bilety i wysłać na adres
Komitetu Głównego, tylko wtedy nastąpi zwrot kosztów podróży. Dla większej liczby uczestników
z tej samej miejscowości istnieje możliwość zwrotu kosztów podróży wynajętym środkiem
lokomocji np. busem. Informacje na naszej stronie www.
Koszty uczestnictwa oraz koszty podróży opiekuna pokrywa delegująca szkoła. Przewiduje się
obecność tylko jednego opiekuna z danej szkoły. W przypadku gdy do finału zakwalifikowano
uczniów kilku szkół z tej samej miejscowości chcąc ograniczyć koszty opieki nad uczestnikami
finału proponujemy porozumienie między szkołami, aby jeden nauczyciel sprawował opiekę nad
uczniami z tych szkół.



Kwotę 200,00 złotych na pokrycie kosztów pobytu opiekuna (noclegi i wyżywienie) należy
wpłacić do dnia 13 marca br. na konto współorganizatora olimpiady lub po przyjeździe
w kasie szkoły, informując o tym w zgłoszeniu opiekuna.
Zespół Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja ul. Gen. Sowińskiego 3, 70-236 Szczecin
Bank PKO BP 47 1020 4795 0000 9402 0278 4908

7. Pisemnego zgłoszenia nauczyciela/opiekuna, który przyjedzie do Szczecina należy dokonać na
druku 1. (str.2) do dnia 25 lutego 2020 r. na adres:
Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności
ul. Gen. Sowińskiego 3
70-236 Szczecin


Aby uniknąć pomyłek w dokumentacji i wydawanych zaświadczeniach prosimy
o wypełnienie przez ucznia zakwalifikowanego do zawodów III stopnia załączonej ankiety
(druk 2 - str.3) i odesłanie jej razem ze zgłoszeniem opiekuna.
8. Uczestnicy etapu centralnego Olimpiady muszą posiadać przy sobie aktualną legitymację
szkolną.
9. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem zawodów III stopnia (4.1.5. str.12 –
informator OWoŻiŻ na rok szkolny 2019/2020).
10. Dodatkowych informacji udzieli Halina Limanówka – kierownik organizacyjny Olimpiady,
e-mail: poczta@olimpiadawiedzyozywieniu.pl lub telefon 501553637 lub 91 407 53 09.
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Druk 1. zgłoszenie opiekuna na eliminacje centralne

pieczątka szkoły

miejscowość data

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności
ul. Gen. Sowińskiego 3
70-236 Szczecin

Opiekunem, który przyjedzie z naszym uczniem/uczniami do Szczecina na eliminacje centralne
XXIV Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności będzie nauczyciel:
Pani/Pan: …………………………………………………………………..………………………………………..…..
podać tytuł: dr, mgr inż., mgr, inż.

Dodatkowe informacje:
Przyjazd do Szczecina przewidujemy w dniu 19 marca 2020 r. na godzinę………..….
Wyjazd ze Szczecina w dniu 21 marca 2020 r. planujemy o godzinie ………..….
Kontakt z opiekunem:
e-mail …………………………………….……………………………… numer telefonu (komórki) ……………………………….
Środki finansowe za pobyt opiekuna (podkreślić właściwe):


przekażemy na podane konto przed 12 marca br.



wpłata w kasie szkoły bezpośrednio po przyjeździe do Szczecina

Dane do faktury za pokrycie kosztów noclegów i wyżywienia opiekuna:
Nabywca

Odbiorca/płatnik

Adres

Adres

NIP

--------------------

pieczątka i podpis dyrektora szkoły
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Druk 2 Ankieta uczestnika zawodów III stopnia

Ankieta uczestnika zawodów III stopnia
XXIV edycja Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności
Ankietę należy wypełnić czytelnie, najlepiej drukowanymi literami. Wpisane tu informacje znajdą się
w wydanym zaświadczeniu o udziale w zawodach III stopnia, należy więc zadbać o ich poprawność
Imię lub imiona i nazwisko:

Data urodzenia:

Miejsce urodzenia:

Pełna nazwa szkoły (np. Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych im. Mikołaja Kopernika w Szczecinie lub II Liceum
Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Reja w Poznaniu :

Adres szkoły: (kod i miejscowość):

Ulica, numer budynku:

Województwo:

Twój pesel /niezbędny do ubezpieczenia/

Do której klasy chodzisz? (np. II klasa liceum ogólnokształcące lub II klasa w zawodzie technik hotelarstwa):

Tytuł (mgr, mgr inż., dr), imię i nazwisko nauczyciela/nauczycieli, którzy pomogli Ci przygotować się do
Olimpiady:

Na jakim kierunku zamierzasz podjąć studia po maturze?

Twoje największe fascynacje:

.......................................................

............................................

miejscowość, data wypełnienia

czytelny podpis uczestnika

.......................................................
podpis opiekuna
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