
TOUR DE PANNON

Érdekel benneteket a programszervezés világa? Jártatok már fesztiválon, ahol nem csak a koncertek 
nyújtottak élményt, hanem a különféle programok is?

Ha elfogadjátok a Pannon Egyetem Turizmus Intézeti Tanszékének kihívását, akkor most nyerhettek is azzal, 
hogy szabadon engeditek a fantáziátokat! Belevágtok?

I. FORDULÓ

2023-ban a Pannon Egyetem szervezi az EFOTT-ot a Velencei-tó partján. A szervezésen kívül az egyetem standdal való
megjelenést is tervez az eseményen.

A versenyfeladat ehhez kapcsolódóan az, hogy olyan programokat, aktivitásokat találjatok ki a Pannon Egyetem
standjára, melyeken ti is szívesen részt vennétek, számotokra is vonzó lehetőséget jelentenének a koncerteken kívül.

A versenyre való nevezéshez készítsétek el egy egész napnak a programtervét, mely tartalmazhat olyan eseményeket is,
amik csak az adott napon jelennek meg, de olyat is, ami minden nap visszatér a fesztivál ideje alatt. A tervezetet doc, docx
vagy pdf kiterjesztésű dokumentumban készítsétek el és küldjétek el nekünk.

Nevezés: 3 fős csapatokban

Beküldési határidő: 2022. november 16. 12:00 - A beküldést követően, 2022. november 18-ig kerül kiválasztásra a 10 legjobb
pályamunka. Az eredményről minden csapatot értesítünk!

FONTOS! Az elkészült pályaműveket a kommunikacio@gtk.uni-pannon.hu e-mail címre kell elküldeni november 16-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

A második fordulón a 10 kiválasztott csapat vehet részt. A forduló személyes formában kerül megrendezésre Veszprémben.

A döntő időpontja: 2022. december 16. (péntek) 9:00-14:00

A verseny helyszíne: Pannon Egyetem, Pannon KözTér (Veszprém, Egyetem u. 3., E épület)

TURIZMUSVERSENY KÖZÉPISKOLÁSOKNAK

SZERVEZZ VELÜNK PROGRAMOT!

A verseny lebonyolítása:

A II. fordulóban részt vevő csapatok november 18-án megkapják a döntős feladatot, melynek kidolgozására 4 hét áll
rendelkezésükre. A döntő során feladat-kidolgozás tehát nem lesz, csak a prezentációkra kerül sor.

Díjazás: az első 3 helyezettet díjazzuk – 2 éjszakás tartózkodás a balatonalmádi Hotel Nereusban, tárgynyeremények, 
könyvjutalmak és kiránduláshoz való anyagi hozzájárulás is szerepel a nyeremények között.

GYŰJTSD A FELVÉTELI PONTOKAT!
Ha 2024-ben a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karára felvételizel, és a Tour de Pannon versenyen 1., 2., 3. 

helyezést érsz el, vagy különdíjban részesülsz, akkor a felvételi során 30 intézményi pontot kapsz tőlünk. 
Pontgyűjtésre fel, sok sikert a versenyen! 


