
 

 

 
 

 

Liberecký kraj vyhlašuje v rámci veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2019 

soutěž na téma „Zážitková turistika s využitím tradičního řemesla v cestovním ruchu 

dané destinace“ 

 
Úkolem je vytvoření prezentace na zadané téma s uvedenými příklady realizace zážitkového turismu  

ve spojení s místním řemeslem a regionálními produkty.  

Kde si můžete vyzkoušet výrobní postupy na vlastní kůži nebo ochutnat místní speciality? Pořádají se 

v dané destinaci jarmarky nebo podobné akce pro veřejnost podporující regionální produkty? 

Zaměřit se můžete například na muzea a galerie, které rozšiřují svou nabídku o kreativní činnost  

a oživují tak své expozice praktickými dílnami, programy pro děti i dospělé. 

 

Způsob zpracování je libovolný. Maximální délka prezentace je 10 minut. 

 

Účastníci soutěže:  

Soutěž je určena pro týmy 2-6 studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol. 

Kategorie:  

 1. kategorie – střední školy 

 2. kategorie – vyšší odborné a vysoké školy 

 

Časový harmonogram  

 

Uzávěrka přihlášek: 1. března 2019  

  Na email michaela.faiglova@kraj-lbc.cz zašlete název týmu, školy a třídy, kontakt na zástupce 

  školy (telefonní číslo a emailová adresa), způsob zpracování prezentace a požadavky  

  na technické vybavení pro prezentaci. 

 

Odevzdání prezentací: 15. března 2019 do 10:00 hodin 

  Jednotlivé soutěžní prezentace budou odevzdány až na místě konání veletrhu – výstaviště 

Eurocentrum v Jablonci nad Nisou (kino Junior). V případě zpracování v elektronické podobě 

prezentace odevzdejte ve formátu .ppt/.pptx i .pdf na USB disku. Prezentace bude zpracována 

v českém jazyce a bude označena názvem týmu, školy a třídy.  

 

Prezentace soutěžních prací: 15. března 2019 v 11:00 hodin   

Zástupci soutěžního týmu představí soutěžní dílo v rámci odborného programu pro školy při 

veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2019 v kině Junior v Jablonci nad Nisou. 

 

Vyhlášení výsledků: 15. března, 12:00 - 13:00 hodin 

  Soutěžní díla posoudí a vyhodnotí komise jmenovaná vyhlašovatelem soutěže. Prezentace 

  budou posouzeny podle splnění požadavku zadání, originality, míry odbornosti, 

  srozumitelnosti a podle grafického zpracování. 

 

Ocenění vítězů 

Vítězné týmy obou kategorií získají POUKAZ NA ÚNIKOVOU HRU – PROJECT ESCAPE 

v Jablonci nad Nisou (www.projectescape.cz). 

Týmy umístěné na prvních třech místech budou odměněny dárky Libereckého kraje a jejich partnerů. 
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Další podmínky soutěže: 

 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv zrušit.  

 Díla, která byla odevzdána do soutěže, se nevracejí a mohou být vystavena.  

 Přihlášením do soutěže dávají účastníci najevo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. 

Osobní údaje soutěžících, a to v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, budou 

zpracovány za účelem vedení této soutěže.   

 Odevzdáním soutěžní práce dávají účastníci najevo svůj souhlas s bezúplatným vystavením, 

otištěním nebo zveřejněním soutěžní práce včetně jejich jména a počátečního písmene 

v médiích, včetně internetu. 

 Přihlášením do soutěže dávají účastníci najevo svůj souhlas s podmínkami soutěže.  

 

Vyhlašovatel: 

Krajský úřad Libereckého kraje 

odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 

oddělení cestovního ruchu 

U Jezu 642/2a) 

461 80 Liberec 2 

kontaktní osoba:  Michaela Faiglová 

    tel.: 739 541 562 

     e-mail: michaela.faiglova@kraj-lbc.cz 

 


