Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola Turnov,
Zborovská 519, příspěvková organizace
pořádá

13. ročník celostátní soutěže středních škol
s obory zaměřenými na cestovní ruch

Soutěž proběhne ve středu,
20. listopadu 2013,
v budově školy v Turnově ve Zborovské ulici č. 519

Pravidla:





soutěže se účastní tříčlenná družstva
za každou školu startuje pouze jedno družstvo
soutěž je určena pro žáky středních škol, nikoliv VOŠ
první část je soutěž v individuálních disciplínách, druhá část soutěže je video test, který
absolvují společně všichni tři členové družstva

Časový harmonogram:
8:00 - 9:00
9:00 - 9:15
9:30 - 10:30
10:30 - 11:30
11:30 - 12:30
12:30 - 13:15
13:15 - 13:45
13:45 - 14:15
14:15 - 14:30
14:30 - 15:00

Prezence družstev
Zahájení v aule školy
Individuální disciplína č. 1
Individuální disciplína č. 2
Individuální disciplína č. 3
Oběd
Hodnocení a vyhlášení vítězů individuálních disciplín a skupinové
projektové disciplíny
Finále - skupinová část soutěže
Krátké prezentace porotců a čestných hostů
Vyhlášení výsledků

Soutěžní disciplíny:
A) Individuální
1. Prezentace významné památky, lokality nebo objektu z vašeho regionu studentům zahraniční
střední školy (dle vlastního výběru, v cizím jazyce).
(první soutěžící)
Podrobnější pokyny k disciplíně:





Soutěžící si přinesou předem vytvořené prezentace v programu PowerPoint (uložit prosím
jako ppt 1997-2003). Při prezentaci mohou využít techniku (počítač, digitální projektor)
Čas na prezentaci: 4 minuty.
Výběr cizího jazyka: anglický, německý, francouzský
Vybrané město, region nebo lokalitu a jazyk uvede soutěžící z družstva na přihlášku ke svému
jménu.

2. Marketingová prezentace poznávacího zájezdu dle předem vylosovaného zadání.
(druhý soutěžící)






Téma a typ zájezdu budou vylosovány organizátorem po zaslání přihlášek. Soutěžícím
týmům bude zadání úkolu oznámeno e-mailem do 20 října. Soutěžící budou mít možnost
přípravy prezentace ve svém domácím prostředí. Povinnou součástí prezentace bude strana
katalogu, plakát a prezentace programu zájezdu po jednotlivých dnech.
Soutěžící si přinesou předem vytvořené prezentace v programu PowerPoint (uložit prosím
jako ppt 1997-2003). Při prezentaci mohou využít techniku (počítač, digitální projektor) s
webovými aplikacemi
Čas na prezentaci: 4 minuty.
Prezentace je v českém jazyce.

3. Ukázka výstupu průvodce, který prezentuje významný historický objekt nebo úsek cesty
vylosovaného poznávacího zájezdu.
(třetí soutěžící)





Soutěžící si vybere objekt nebo úsek z vylosovaného zájezdu, vytvoří si prezentaci v
programu PowerPoint (uložit prosím jako ppt 1997-2003), ve které bude zobrazen
předmět prezentace, případně aktivní hypertextový odkaz (využití techniky – počítač s
webovými aplikacemi, digitální projektor) a provede ukázkový výstup průvodce cestovního
ruchu. Soutěžící vytvoří a použije vlastní excerpční lístek.
Čas na prezentaci: 4 minuty.
Prezentace v českém jazyce

Poznámka:
Z organizačních důvodů (kompatibilita, odzkoušení) zašlou školy organizátorovi soutěže soutěžní
doprovodné prezentace nejpozději 3 dny před realizací soutěže (pátek 15. 11. 2013) jako přílohu
e-mailu.
Součty bodů z individuálních disciplín se započítávají do skupinové soutěže, která vyvrcholí finálovým
testem.
B) Skupinová
4. Finálový test.
(tým soutěží společně)



video test prověřuje znalosti cestovního ruchu, historie, dějin kultury a techniky
cestovního ruchu
soutěžící volí z nabízených alternativ správnou odpověď

Hodnocení soutěže:
Hodnocení jednotlivých disciplín i finálového testu provádí porota. Vyhodnoceni budou první
tři nejlepší z jednotlivých individuálních disciplín, výsledek finálového testu nakonec upřesní
kompletní hodnocení soutěže. Celkový vítěz soutěže bude družstvo, které získá nejvíce
bodů ze všech disciplín.
Podmínky účasti v soutěži:




Zaslání vyplněné přihlášky na e-mailovou adresu (jaroslava.mikulova@ohsturnov.cz) do
15. 10. 2013.
Po uzávěrce přihlášek vám bude zasláno vylosované téma II. a III. soutěžní disciplíny.
Zaplacení faktury zaslané organizátorem soutěže na základě přihlášky na Vámi uvedenou
adresu do 30. 10. 2013. Účastnický poplatek je 500 Kč pro 3 soutěžící a 1 doprovod, za
každého dalšího žáka nebo člena doprovodu pak 100 Kč. V ceně poplatku je oběd.
Účastnický poplatek zahrnuje kromě režijních nákladů občerstvení a oběd.





Předložení potvrzení o úhradě faktury při prezenci.
Před konáním soutěže budou zaslány upřesňující informace (plánek města, školy apod.).
V případě dotazů ohledně finančních záležitostí soutěže kontaktujte Ing. Jaroslavu Mikulovou,
jaroslava.mikulova@ohsturnov.cz., tel. 481 350 054, v případě dotazů vztahujících se k
organizaci a průběhu soutěže, popř. k jednotlivým disciplínám Mgr. Zbyňka Tůmu,
zbynek.tuma@ohsturnov.cz, tel. 481 350 049

Další informace:
V případě potřeby ubytování můžete využít některé z těchto ubytovacích zařízení:
 Hotel Karel IV., Žižkova 501, Turnov, tel.: 481 323 855, 736 646 705, www.hotelkareliv.cz
 Hotel Paradis, 5. května 63, Turnov, tel.: 481 311 546, www.hotelparadis.cz
 Hotel Korunní princ, nám. Českého ráje 137, Turnov, tel.: 481 313 520,
www.korunniprinc.cz

Těšíme se na Vaši účast v soutěži!

