
ORGANIZATORZY: 
 

Zespół Szkół Zawodowych 
im. Gen. Józefa Bema w 
Węgorzewie 
ul. Szpitalna 9  

11-600 Węgorzewo 
tel./fax 087 427 00 50 
e-mail: zszwegorzewo@pro.onet.pl 

 
Powiat Węgorzewski  
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie 
ul. 3-go Maja 17B 
11-600 Węgorzewo 
tel. (0-87) 427-76-00 

Fax: (0-87) 427-76-05 
E-mail: starostwo@powiatwegorzewski.pl

 
 
 
 
Nauczyciele odpowiedzialni za organizację: 
- Monika Wolińska  
- Marta Drozd  
- Agnieszka Żukowska  
 
UCZESTNICY KONKURSU: 
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół powiatu węgorzewskiego  zainteresowanych 
geografią, historią, krajoznawstwem i turystyką.  
 

Cele konkursu 

 rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań geografią, historią i turystyką oraz 
podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych ujętych w podstawie programowej 
kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej, zatwierdzonej przez Ministra 
Edukacji Narodowej, 

 rozwijanie, rozbudzanie zainteresowań i wspieranie uzdolnień geograficznych, 
 kształtowanie wzorców wychowawczych i pobudzanie ambicji zawodowych uczniów 

klas turystycznych, 
 podnoszenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli przedmiotów zawodowych w 

szkołach turystycznych, 
 promowanie uczniów szczególnie zainteresowanych geografią i aktywnymi formami 

wypoczynku, 
 motywowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach 

hotelarsko-turystycznych szkół wyższych, 
 kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, 
 stworzenie dla młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu 

swoich uzdolnień i zainteresowań, 
 integracja środowiska turystycznego, 
 rozbudzenie zainteresowania historią powiatu węgorzewskiego i jego okolic. 

Warunki uczestnictwa 
 
Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły funkcjonującej na obszarze powiatu 
węgorzewskiego, który prześlą na adres Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie kartę 
zgłoszenia. 

 
Przebieg Konkursu Wiedzy o Turystyce 

 
Konkurs przygotowuje i przeprowadza Zespół Szkół Zawodowych im. Gen. J. Bema w 
Węgorzewie. 
Konkurs realizowany jest w siedzibie Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie przy ul. 



Szpitalnej 9. Nauczyciele zawodu opracowują zadania w formie testu. Określają oni czas 
udzielania odpowiedzi i kryteria oceniania.  
 
Przystąpienie do konkursu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody przez uczestników na publikację swojego wizerunku na szkolnej 
stronie internetowej www.zsgh.bytom.pl oraz szkolnej stronie facebooka zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach 
autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83). 
 

Przebieg konkursu 

1. Komisja konkursowa powinna składać się z nauczycieli, których przedmioty obejmują 
swoim zakresem problematykę konkursu. 

2. Tematykę i sposób przeprowadzenia konkursu określi powiatowa komisja w oparciu o 
elementy treści podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik obsługi 
turystycznej 422103 kwalifikacja T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług 
turystycznych, oraz kwalifikacji T.14. Prowadzenie informacji turystycznej, oraz 
sprzedaży usług turystycznych. 

W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez uczestników, komisja przeprowadzi 
dogrywkę w formie pytań otwartych, zadawanych wszystkim uczestnikom biorącym udział w 
dogrywce w kolejności ustalonej w drodze losowania.    


