
PROGRAM XLIII OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ 2017 

11.02.2017 (sobota) 

9.00-10.30 - rejestracja uczestników „z noclegiem” – Kampus Wielicki ul. 
Piłsudskiego 105 oraz zakwaterowanie dla opiekunów i uczestników w 
pensjonacie „Willa Relaks” ul. Niepołomska 22  
10.00-10.50 – rejestracja pozostałych uczestników  (dojezdnych) – Kampus 
Wielicki  ul.  Piłsudskiego 105   
11.00-11.30 – uroczyste rozpoczęcie (otwarcie) XLIII Olimpiady Geograficznej 
na Auli Głównej  
11.30-12.00 : 

- uczestnicy (uczniowie): przejście na salę gimnastyczną, losowanie 
  numerków,  zajmowanie miejsc , zapoznanie z regulaminem 
- opiekunowie: prelekcja podróżnika Michała Apollo (Zakład Turystyki i  
   Badań Regionalnych, Instytut Geografii, UP Kraków) – Aula Główna: 

NIEZNANE OBLICZA GEOGRAFII – Ile tak naprawdę jest kontynentów? Czy najwyższym szczytem 
Ameryki Północnej jest Mount McKinley? Czy Przylądek Północny rzeczywiście jest skrajnym 
punktem północnym Europy? Dlaczego wspinając się na najwyższy punkt Nowej Zelandii – 
Aoraki/Mount Cook, nigdy nie będziemy na wysokości, którą znamy z mapy? Czy Dolina Śmierci to 
największa depresja półkuli zachodniej? Czy najniższy punkt naszego kraju to Raczki Elbląskie?  
12.00-15.00 – część pisemna XLIII Olimpiady Geograficznej - uczniowie 

- opiekunowie: do 13.00 – prelekcja podróżnika Michała Apollo  
  13.00-14.00 – przerwa kawowa oraz zwiedzanie szkoły  
  14.00-15.30 – obiad dla opiekunów (Bistro Kampus) 
15.00-15.30 – obiad dla uczniów (Bistro Kampus) i jurorów 
15.30-16.00 – przejście do Kopalni Soli w Wieliczce (Szyb Daniłowicza) –  
     uczestnicy i opiekunowie 
16.00-18.30 – zwiedzanie Kopalni Soli „Wieliczka” – Trasa Turystyczna –  
     uczestnicy i opiekunowie* 
19.00-19.30 – Msza Św. dla uczestników i opiekunów Olimpiady (Kościół Św.  
     Klemensa w Wieliczce, ul. Zamkowa 7) 
20.00-20.45 – kolacja  
21.00 – ogłoszenie wyników części pisemnej oraz zwrot kosztów podróży na 
podstawie przedstawionych biletów 
 

12.02.2017 (niedziela) 

7.00-8.00 – wykwaterowanie dla opiekunów i uczestników zgłaszających nocleg 
z pensjonatu „Willa Relaks”, śniadanie (Bistro Kampus) 
8.30-13.00 – część ustna XLIII Olimpiady Geograficznej - Aula Główna 
13.30-14.00 – ogłoszenie wyników XLIII Olimpiady Geograficznej i wręczenie 

 nagród finalistom 
 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. O korektach uczestnicy będą informowani na 
bieżąco. 
*Proszę zabrać wygodne obuwie 


