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Informacja dotycząca II części etapu centralnego 

XXVI OLIMPIADY WIEDZY O ŻYWIENIU I ŻYWNOŚCI 
 

 

II część zawodów III stopnia odbędzie się w dniach 17 i 18 marca 2022 r.  
w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie  przy ul. Gen. Sowińskiego 3. 

1. Szczegółowy program pobytu w Szczecinie w załączeniu.   

2. Koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników pokrywa organizator olimpiady.  

3. Koszty podróży uczestników (zniżka 37%, kl. 2) i koszty podróży opiekunów (2 kl każdym 
pociągiem lub autobusem) 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 lub 
pobliskich miejscowości istnieje możliwość zwrotu kosztów podróży za przejazd 
wynajętym środkiem lokomocji np. busem. Informacje w zakładce WZORY 
DOKUMENTÓW na naszej stronie www. 

4. Zgłoszenia opiekuna, który przyjedzie do Szczecina należy dokonać e-mailem 
/poczta@olimpiadawiedzyozywieniu.pl/ na załączonym druku w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 10 marca 2022 r.  

5. Koszty pobytu opiekuna w części pokrywa delegująca szkoła.  
Kwotę 60,00 złotych należy wpłacić na konto organizatora nie później niż 11 marca br. 
Faktura zostanie wystawiona i wysłana po otrzymaniu wpłaty i 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 

 

6. Uczestnicy etapu centralnego Olimpiady muszą posiadać przy sobie aktualną legitymację 
szkolną. 

7. Etap centralny Olimpiady odbędzie się w określonych warunkach organizacyjnych 
zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki dotyczącego 
zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. 

8. Uczestnikiem etapu centralnego Olimpiady może być wyłącznie osoba, bez objawów 
chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19. Nie może uczestniczyć w zawodach 
uczestnik, który przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sam 
jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.  

9. W  trakcie zawodów III stopnia Olimpiady obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk oraz 
zakrywania ust i nosa (maseczki). 

10. Dodatkowych informacji udzieli Halina Limanówka – kierownik organizacyjny Olimpiady,  
e-mail: poczta@olimpiadawiedzyozywieniu.pl lub telefon 501553637. 

W sprawie faktury proszę dzwonić  pod numer 91 4333520 wew.146 
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