
 

                                 

  

        Szczegółowe informacje o zawodach okręgowych XLVIII Olimpiady Geograficznej  
  

 

        Jak już wcześniej informowaliśmy, zawody okręgowe XLVIII Olimpiady Geograficznej 

odbędą   się  w dniach 5 - 6 lutego 2022 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. K. Holteia w 

Powiatowym Zespole Szkół, ul. Wrocławska 18, Oborniki Śląskie. 

 

Zakwaterowanie: Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Józefa Poniatowskiego 22, Oborniki Śląskie 

(dla uczniów spoza Wrocławia – nocleg sobota/niedziela, kolacja sobota i śniadanie niedziela). 

Wyżywienie: śniadanie i kolacja OSiR, obiady wszyscy uczniowie w szkole. 

 

Sobota 5 lutego 20222 - godz. 9:45 w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego  

odbędzie się uroczyste otwarcie  zawodów okręgowych XLVIII OG.  

Po krótkiej przerwie, od godz. 10:20 nastąpi rejestracja uczestników i losowanie miejsc.    

Zawody pisemne rozpoczną się o godz. 11:00 i będą składały się z trzech podejść, po 

każdym podejściu będzie krótka przerwa 

. 

Po egzaminie pisemnym – obiad w szkole dla wszystkich uczniów. Po obiedzie w godz. 

15:30 - 17:00 spacer po Obornikach Śląskich a po kolacji spotkanie w Obornickim Centrum 

Kultury, ul. Dworcowa 26.  

 

Ok. godz. 20:00 w Obornickim Ośrodku Kultury zostaną wywieszone wyniki i listy uczniów 

zakwalifikowanych do zawodów ustnych. 

 

Niedziela 6 lutego 2022 –  godz. 9:00 do ok. 12:30 zawody ustne,  obejmowały  będą  quiz  

i odpowiedzi na pytanie wylosowane z zestawu. 

     

Po zawodach ustnych nastąpi uroczyste zakończenie zawodów II etapu XLVIII Olimpiady 

Geograficznej, wręczenie  nagród, upominków i zaświadczeń.  

 

       Komitet Okręgowy OG prosi szkoły o pokrycie kosztów przejazdu uczniów na zawody. 

 

Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie uczniów którzy z różnych przyczyn nie będą mogli 

brać udziału w zawodach.  

 

Uczniowie biorący udział w zawodach pisemnych zobowiązani są posiadać przy sobie 

legitymację szkolną, pióro lub długopis i maseczkę. 

 

Nauczyciele-opiekunowie, delegowani przez szkoły w charakterze obserwatorów zgłaszają 

swój udział i rezerwację miejsc noclegowych na własny koszt - organizator miejscowy mgr Artur 

Przystarz tel. 609 303 864, adres e-mail:arturprzystarz@o2.pl 

 

 W sprawach związanych z zawodami II etapu OG można się kontaktować z Sekretarzem 

Komitetu Okręgowego,adres e-mail:barbara.bieronska@uni.wroc.pl , tel. 663 589 181 

  

                  Życzymy powodzenia 
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