Tour de Pannon
Szervezz velünk rendezvényt!

Turizmusverseny középiskolásoknak
Érdekel benneteket a rendezvények világa? Szerveztetek már iskolai eseményt – egy diáknapot, fesztivált, Ki mit tud?-ot?
Ha elfogadjátok a Pannon Egyetem Turizmus Intézeti Tanszékének kihívását,
akkor most nyerhettek is azzal, hogy szabadon engeditek a fantáziátokat! Belevágtok?
Az idei témánk a rendezvényszervezés – de kicsit rendhagyó módon. Legalábbis a témáját tekintve, hiszen mi is várjuk a 2023-as évet, amikor Veszprém
és a Balaton régió Európa Kulturális Fővárosa (EKF) lesz! Ehhez kapcsolódik az idei felhívásunk.
A vírushelyzetre való tekintettel a versenyt idén is két fordulósra tervezzük,
egyetemünkre az I. forduló 10 legsikeresebb csapata látogathat el személyesen.

I. FORDULÓ:
Az EKF programsorozat megvalósításához lehetőség van a lakosság részvételére is, hogy még jobban magunkénak érezhessük az eseményeket. Ez az önkéntességi segítségnyújtás mindenki számára nyitott – így középiskolások is csatlakozhatnak.
A verseny kihívása ehhez kapcsolódóan az, hogy olyan rendezvényt találjatok ki, melyen ti is szívesen részt vennétek, és önkéntesek toborzására is alkalmas. Sőt, a végén még ti is csatlakoznátok!
A rendezvény célja: középiskolás önkéntesek belépésének ösztönzése/elérése
A rendezvény formája: lehet workshop, roadshow, fesztivál, stb.
A versenyre való nevezéshez készítsétek el a kigondolt rendezvény egy oldalas tervezetét doc, docx vagy pdf kiterjesztésű dokumentumban, és ezt küldjétek el nekünk.
Nevezés: 3 fős csapatokban
Beküldési határidő: 2021. november 30., 12:00 - A beküldést követően, 2021. december 3-ig kerül kiválasztásra a 10 legjobb pályamunka.
FONTOS! Az elkészült pályaműveket a kommunikacio@gtk.uni-pannon.hu e-mail címre kell elküldeni november 30-án 12:00 óráig.
Az e-mailben ezeket az adatokat kérjük megadni: iskola neve, csapat neve, csapatkapitány neve, e-mail címe, telefonszáma, csapattagok neve.

II. FORDULÓ - DÖNTŐ:
A második fordulón a 10 kiválasztott csapat vehet részt. A forduló személyes és online formában kerül megrendezésre, melyre a csapatoknak prezentációval kell készülniük.
A döntő időpontja: 2021. december 17. péntek, 9:00-13:00
A verseny helyszíne: Pannon Egyetem - Pannon Köztér (Veszprém, Egyetem u. 3.) illetve MS Teams felület (A csapatok eldönthetik,
hogy személyesen vagy online vesznek részt a döntőn.)
A verseny lebonyolítása:
A II. fordulóban részt vevő csapatok december 3-án megkapják a prezentáció témáját, melynek kidolgozására 2 hét áll rendelkezésükre. A döntő során feladat-kidolgozás tehát nem lesz, csak a prezentációkra kerül sor.
Díjazás: az első 3 helyezettet díjazzuk – tárgynyeremények, könyvjutalmak és kiránduláshoz való anyagi hozzájárulás is szerepel a nyeremények között.

