P r o t o k ó ł nr 2
z posiedzenia Komitetu Głównego Olimpiady Umiejętności Hotelarskich, które odbyło się w dniu
14.06.2022 r. w formie on-line (na platformie Teams)
Lista osób, które wzięły udział w posiedzeniu znajduje się w załączeniu
Porządek obrad:
1. Komitet Główny w głosowaniu jawnym „jednogłośnie” zatwierdził harmonogram I edycji
Olimpiady Umiejętności Hotelarskich:
Etap szkolny:
Zgłoszenia do 15 października 2022 r.
Etap szkolny: 25 października 2022 r.
Protokoły z etapu szkolnego powinny zostać wysłane do Komitetu Głównego Olimpiady w ciągu 7
dni po zakończeniu etapu szkolnego;
Etap okręgowy:
13 grudnia 2022 r.
Protokoły ze szkół po etapie okręgowym powinny zostać wysłane w ciągu 7 dni do Komitetu
Głównego Olimpiady;
Etap centralny:
29-31 marca 2023 r.
W związku z tym, iż Regulamin Olimpiady nie zawiera zapisu dot. dotyczącego harmonogramu
przebiegu Olimpiady, zapis ten zostanie włączony do Wytycznych I edycji Olimpiady Umiejętności
Hotelarskich.
2. Komitet Główny Olimpiady podjął decyzję o powołaniu 10 okręgów, przy czym w skład
okręgów będą wchodziły całe województwa. Zasięg poszczególnych okręgów zostanie
zapisany w Wytycznych I edycji Olimpiady.
3. Komitet Główny Olimpiady zatwierdził motto Olimpiady Umiejętności Hotelarskich w
brzmieniu „Hotele są tak dobre, jak ludzie którzy w nich pracują”. Propozycje hasła I edycji
Olimpiady zaproponuje zespół w składzie: Izabela Moroz-Butkiewicz, Emilia Sosińska,
Dariusz Danilewicz.
4. Komitet Główny powołał Zespół do przygotowania Wytycznych do I edycji Olimpiady
Umiejętności Hotelarskich w składzie: Anna Strykowska, Janusz Budzik, Zbigniew Stankiewicz,
Barbara Cymańska-Garbowska. Termin przedstawienia propozycji Wytycznych do I edycji
Olimpiady- 30 czerwca 2022 r.
5. Komitet Główny powierzył p. Agnieszce Swastek i p. Katarzynie Thiel-Winkler zadanie
przygotowania szablonu do tworzenia zadania praktycznego i zaproponowania liczby pytań i
zadań do kolejnych etapów I edycji Olimpiady. Do dnia 21.06.22 pozostali członkowie
Komitetu Głównego będą mogli zgłaszać do ww. swoje propozycje w powyższych sprawach.
6. Komitet Główny powołał ze swego grona Zespół przedstawicieli branż turystyki, który dokona
wyboru pytań i zadań do kolejnych etapów I edycji Olimpiady spośród wcześniej zgłoszonych
w składzie:
- Krzysztof Szadurski – Przewodniczący Zespołu

- Agnieszka Maszner-Paprocka
- Jacek Czauderna
- Józef Ratajski
- Anna Kołtan.
7. Komitet Główny przyjął propozycję jego Przewodniczącej, aby nagrodami w Olimpiadzie były
płatne praktyki wakacyjne w hotelach oraz ew. nagrody rzeczowe.
8. Kolejne posiedzenie Komitetu Głównego Olimpiady odbędzie się w dniu 30.06.22 o godz.
12.00 on-line.

Przewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady Umiejętności
Hotelarskich
Dr hab. Hanna Zawistowska

