
Zawody centralne VIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Menedżerskich 

15-16 grudnia 2022 Szczecin 

 

 

Harmonogram 

14 grudnia 2022 (środa) 

 Przyjazd części uczestników - proszę kierować się bezpośrednio do schroniska CUMA 

 

15 grudnia 2022 (czwartek) 

godzina wydarzenie 

8:30 – 9:30 Śniadanie dla osób nocujących w schronisku 

UWAGA! Uczestnicy samodzielnie docierają ze schroniska na miejsce zawodów w Zespole 
Szkół nr 8, ul. 3 Maja 1a 

12:00 – 14:00  Przyjazd uczestników na miejsce zawodów, 

 Zaznaczenie obecności na liście (szatnia sale 6 i 7) 

 Bufet kanapkowy. 

14:00 Przywitanie uczestników, rozpoczęcie zawodów finałowych (aula) 

14:15 – 16:00 Część pisemna i praktyczna zawodów (wyznaczone sale) 
Opiekunów w tym czasie zapraszamy do sali 02 

16:15 – 18:00 Obiadokolacja (w części hotelowej Zespołu Szkół nr 8) 

18:00 – 19:30 Zwiedzanie centrum Szczecina w grupach (dla chętnych), koniec trasy na 
Jarmarku Świątecznym (zwiedzanie pieszo) 

19:30 – 20:00 Po wspólnym zwiedzaniu można wrócić samodzielnie do schroniska lub 
skorzystać z odprowadzenia przez uczniów/nauczycieli ZS nr 8 

 

16 grudnia 2022 (piątek) 

godzina wydarzenie 

7:00 – 8:00 Śniadanie w schronisku CUMA 

7:45 – 8:45 Przejazd autokarem ze schroniska do miejsca zawodów (w 2 turach): 

 Wyjazd I tury godz. 7:50 

 Wyjazd II tury godz. 8:20 

9:00 – 9:30 Uroczystość w auli: 

 krótka część artystyczna, 

 wystąpienie zaproszonych gości, 

 ogłoszenie wyników części pisemnej. 
Prosimy o strój galowy 

Ok 9:45 Rozpoczęcie części ustnej zawodów dla wyłonionych laureatów 

10:00-13:00 Równolegle do części ustnej zawodów lub po jej zakończeniu wydawanie 
dyplomów i pamiątek dla finalistów i opiekunów - sala 8 
Dla uczestników i opiekunów dostępny bufet kanapkowy 

Po godz. 12:00 Zakończenie zmagań w VIII OWiUM: 

 ogłoszenie wyników końcowych, 

 wręczenie nagród i dyplomów dla laureatów. 
 

 

 



 

 

Miejsce zawodów: 

Zespół Szkół nr 8 

Technikum Organizacji i Zarządzania 

ul. 3 Maja 1a, 70-214 Szczecin 

 

 

 

Miejsce noclegu uczestników i opiekunów: 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe “CUMA” 

ul. Monte Cassino 19A, 70-467 Szczecin 

 

 

 



 

 

Pozostałe informacje i wskazówki: 

 

1. Trasa Dworzec PKP - Zespół Szkół nr 8 

 odległość około 500 m, 

 sugerujemy pokonanie jej pieszo, 

 z hali dworca głównego PKP i peronów kierujemy się schodami ruchomymi w górę, następnie 

przechodzimy na drugą stronę ulicy Owocowej i wchodzimy schodami do góry (ulica 

Korzeniowskiego) - stamtąd już łatwa droga do ZS nr 8, ul. 3 Maja 1a. 

 

2. Trasa Dworzec PKP - Schronisko Młodzieżowe CUMA 

 autobus nr 87 z przystanku Dworzec Główny (Owocowa) do przystanku Urząd Miasta, 

później około 400 m pieszo; łączny czas około 30 min 

LUB 

 tramwaj nr 1 z przystanku Plac Zawiszy do przystanku Piotra Skargi, później około 400 m 

pieszo; łączny czas około 30 min. 

UWAGA! Proszę wziąć pod uwagę, że w Szczecinie są liczne remonty dróg i przejazd może się 

wydłużyć, szczególnie w godzinach szczytu. 

 

3. Trasa Schronisko Młodzieżowe CUMA - Zespół Szkół nr 8 

 autobus nr 87 z przystanku Urząd Miasta do przystanku Brama Portowa, łączny czas około 20 

min 

LUB 

 tramwaj nr 1 z przystanku Piotra Skargi do przystanku Plac Zawiszy; łączny czas około 25 min 

LUB 

 pieszo 2,3 km; czas około 30 min. 

 

4. Nocleg dla organizatorów i Komitetu Głównego Zawodów 

 Hotelik “Elka-Sen” na terenie Zespołu Szkół nr 8 

 

 

5. Wpłaty za noclegi i śniadanie 14/15 grudnia: 

 na konto Stowarzyszenia DiNTiASZ (Bank Spółdzielczy w Jastrowiu o/Szczecinek 

 nr konta: 55 8935 0009 1300 4888 2000 0010 

 nocleg 1 osoby 75 zł (bez śniadania 47 zł) 
 
 

6. O co nie pytamy w Szczecinie: 

 “Przepraszam, którędy nad morze?” 


