
 Program eliminacji centralnych 

XXVI OLIMPIADY WIEDZY o ŻYWIENIU i ŻYWNOŚCI 

Szczecin 3 i 17-18 marzec 2022 r. 

 

Miejsce: Zespół Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, ul. Gen. Sowińskiego 3  

 
 

 

03 marca 2022 r. (czwartek) 

11.00  
Część pisemna eliminacji – test on-line 
Ogłoszenie wyników na stronie www. w dniu następnym tj. 4 marca 2022 r. 

17 marca 2022 r. (czwartek) 

od 12.00 
Rejestracja: punkt informacyjny w Zespole Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja (bud. B) 

Zakwaterowanie w internatach Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja 

14.00 Posiłek dla osób przyjeżdżających do godz. 14.00, stołówka szkolna (bud. A) 

15.00 
Spotkanie Komitetu Głównego – założenia, zmiany organizacyjne i programowe  
kolejnych 3 lat - końcowe ustalenia i sprawy bieżące, sala korkowa   

17.00 Spotkanie organizacyjne, aula ( bud. B)  

ok. 17.30 

Wykład „Roztropność żywieniowa czyli od sztuki umiaru do diety planetarnej”,  
prof. dr hab. Jan Gawęcki, aula ( bud. B) 

Wspólne zdjęcie,  aula ( bud. B) 

18.15 
Wizyta w pracowniach technologicznych (bud. A sale: 4, 5, 24 i 41) i obsługi 
konsumenta 26 - zapoznanie się z miejscem części praktycznej  

18.45 – 20.15 Kolacja, stołówka szkolna (bud. A)  

Uwaga I Serwis kawowy w godz. 12.00 – 16.00, sala 25 (bud. A) 

18 marca 2022 r. (piątek) 

7.15 Śniadanie (młodzież i komisja)           8.00 Śniadanie – nauczyciele      

Uwaga! 15 min. między posiłkami I i II grupy przewidziano na zdezynfekowanie  

8.00 – 10.30 Część praktyczna eliminacji, pracownie technologiczne i obsługi konsumenta 

8.45 – 10.00 Nauczyciele - wycieczka autokarowa po Szczecinie (osób max 25)  

11.15 – 12.30 Uczestnicy  - wycieczka autokarowa po Szczecinie (osób max 25) 

Uwaga! Przerwa przeznaczona na dezynfekcję autokaru  

13.00 
Ogłoszenie wyników części praktycznej  aula ( bud. B)  

Laureaci – przygotowanie informacji dla MRiRW w sprawie otrzymania nagrody 

14.00 Obiad I zmiana 14.45 Obiad II zmiana 

15.30  Finał  Olimpiady, sala gimnastyczna (bud. B)  

17.00  
Wykład „Nowe spojrzenie na witaminę D” dr n. med. Dominika Maciejewska-
Markiewicz, PUM w Szczecinie aula ( bud. B)   

17.30 
Kolacja I zmiana +suchy prowiant 
w zamian za śniadanie 

18.15 
Kolacja II zmiana +suchy prowiant w 
zamian za śniadanie  

19.00 
Zakończenie XXVI Olimpiady, wręczenie nagród i dyplomów laureatom i finalistom, 
sala gimnastyczna (bud. B) 

Uwaga! 

Serwis kawowy w godz. 10.00 – 13.00, sala 25 (bud. A) 

Osoby wyjeżdżające w godzinach nocnych i wczesno porannych suchy prowiant 
również odbierają przy kolacji  

➔ Punkt informacyjny – hol w budynku B  

➔ Komitet Główny – sala nr 206  

➔ pomieszczenie techniczne Komitetu Głównego – sala nr 205  

➔Komisja Konkursowa – sala nr 208 

 


