PROGRAM ELIMINACJI CENTRALNYCH
XXII OLIMPIADY WIEDZY O ŻYWIENIU I ŻYWNOŚCI
Lublin 22-24 marca 2018 r.
Miejsce: Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie, ul. Elsnera 5
22 marca 2018 r. (czwartek)
od 13.00
od 16:00
18.00 – 20.00
20.00
20.45
21.10

Rejestracja i zakwaterowanie – Dom Spotkań Archidiecezji Lubelskiej
w Dąbrowicy
lub rejestracja – Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II ul. Elsnera 5
Kolacja – restauracja w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II
Spotkanie organizacyjne – aula szkoły
Wspólne zdjęcie
Wyjazd autokarów do Dąbrowicy (miejsca noclegów)

23 marca 2018 r. (piątek)
6.00
6.30
7.00
7.30 – 9.00
8.15 – 8.45
8.45
9.15 – 10.20

10.30
11.00 – 13.00
11.25
13.00
14.00
13.55
15.30
16.30 – 17.00

Wyjazd z miejsca zakwaterowania – młodzież
6.30 nauczyciele
Śniadanie młodzież i komisja – restauracja szkolna
Śniadanie nauczyciele – restauracja szkolna
Część I eliminacji pisemnych – aula szkoły
Wykład prof. dra hab. Zdzisława Targońskiego pt. „Zafałszowania żywności i ich
wykrywanie” – sala 234
Serwis kawowy młodzież i opiekunowie – sala 220/221
Warsztaty dla młodzieży i nauczycieli:
1. Baklawa (bakława lub baklava) i kawa – sporządzanie i podawanie – sala 223
2. Nowe trendy w serwowaniu deserów – sala 215
3. Pierwsze kroki w carvingu – sala 222
4. Sporządzanie naturalnych kosmetyków – sala 308
Ogłoszenie wyników testu – aula szkoły
Część II eliminacji pisemnych – aula szkoły
Spacer po lubelskim Starym Mieście „Spotkanie z historią”, młodzież I grupa i
opiekunowie – zbiórka przed wejściem do szkoły
Obiad, młodzież II grupa i komisja konkursowa – restauracja szkolna
Obiad, młodzież I grupa i opiekunowie – restauracja szkolna
Spacer po lubelskim Starym Mieście „ Spotkanie z historią”, młodzież II grupa i
pozostali opiekunowie – zbiórka przed wejściem do szkoły
Serwis kawowy – sala 220/221
Wykład prof. dra hab. Jana Gawęckiego pt. „Błękitny sposób na długowieczność”
– aula szkoły

17.30
18.15
19.00
20.00
21.15
22.00

Występ Szkolnego Chóru Sensorium
Ogłoszenie wyników etapu pisemnego – aula szkoły
Kolacja młodzież i komisja – restauracja szkolna
Kolacja nauczyciele – restauracja szkolna
Wręczenie finalistom dyplomów i nagród – aula szkoły
Wyjazd autokarów do Dąbrowicy

24 marca 2018 r. (sobota)
6.10
6.40
7.20
8.30
10.00
11.00

Wyjazd z miejsca zakwaterowania – nauczyciele 6.50 młodzież
Śniadanie oraz serwis kawowy, opiekunowie – restauracja szkolna
Śniadanie oraz serwis kawowy, młodzież – restauracja szkolna
Finał Olimpiady – aula szkoły
Brunch – sala 220/221
Zakończenie XXII Olimpiady, wręczenie nagród i dyplomów laureatom
– aula szkoły

