RAZPISUJE
s partnerjem v projektu
Turistično gostinsko zbornico Slovenije
v letu 2018

TEKMOVANJE »TURISTIČNI VODNIK«
za mlade od 16 do 29 let

Tekmovanje sestavlja:
- štiri regijska tekmovanja
- državno tekmovanje
Regijska tekmovanja lahko potekajo v štirih makro destinacijah: Mediteranska Slovenija, Alpska
Slovenija, Termalna Panonska Slovenija in Osrednja Slovenija.
Državno tekmovanje bo turistično vodenje po Celju.
Na tekmovanju lahko sodeluje posameznik, ki ga društvo ali šola prijavi na razpis TZS na obrazcu
Prijava na tekmovanje. Društvo oziroma šola lahko na tekmovanje prijavi največ dva kandidata v
starosti od 16 do 29 let. Rok za prijavo na tekmovanje je 22. januar 2018. Prijavnico pošljite na
info@turisticna-zveza.si.
Na osnovi prejetih prijav bo 31. januarja 2018 na sejmu NATOUR Alpe-Adria izvedena izobraževalna
delavnica na temo priprava seminarske naloge in tehnike turističnega vodenja.
Rok za oddajo seminarske naloge je 30. marec 2018. Seminarska naloga mora biti oddana v pisni
obliki na naslov Turistična zveza Slovenije, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana in v e-obliki na
info@turisticna-zveza.si.
Ocenjevalna komisija bo pregledala in ocenila seminarske naloge. Najboljše ocenjena seminarska
naloga v regiji, predstavlja kraj izvedbe praktičnega dela regijskega tekmovanja – vodenja. Kandidati
bodo o rezultatih in razporedu vodenja obveščeni 18. aprila. Regijska tekmovanja bodo potekala
predvidoma maja 2018.
Državno tekmovanje bo potekalo septembra 2018 v Celju. Tekmovalci bodo za izvedbo tekmovanja
prejeli naknadna podrobna navodila.
Tekmovanje vključuje:
- teoretični del, ki zajema pripravo seminarske naloge (načrt vodenja)
- praktični del, ki zajema nastop oziroma vodenje skupine na terenu
Kriteriji ocenjevanja:
1. TEORETIČNI DEL – SEMINARSKA NALOGA
- Splošni opis poti - programa vodenja
- Opis poti po odsekih
- Zbirka informacij za samostojni ogled poti
2. PRAKTIČNI DEL - VODENJE
- Oddaja programa poti
- Predstavitev poti
- Vsebina predstavitve

Ocenjevalno komisijo imenuje organizator, ki jo praviloma sestavljajo: predstavnik Mladinskega
odbora TZS, turistični vodnik z državno licenco in lokalni turistični vodnik ali predstavnik TICa.
Kriteriji za podeljevanje priznanj:
Bronasto priznanje prejmejo tekmovalci, ki dosežejo do 60% točk.
Srebrno priznanje prejmejo tekmovalci, ki dosežejo od 61% do 84% točk.
Zlato priznanje prejmejo tekmovalci, ki dosežejo več kot 85% točk.
Prvi trije tekmovalci, ki na regijskem tekmovanju dosežejo najvišje število točk se uvrstijo na državno
tekmovanje.
Tekmovalec na državnem tekmovanju, ki doseže največ točk prejme zlato značko. Za doseženo drugo
mesto po številu doseženih točk srebrno značko ter za tretje mesto bronasto značko. Prejemniki
značk prejmejo tudi brezplačen tečaj za turističnega vodnika, prejemnik zlate značke pa tudi prvo
opravljanje izpita za vodnika z državno licenco.
Pravilnik za izvedbo tekmovanja najdete na spletni strani www.turisticna-zveza.si

Dodatne informacije dobite na Turistični zvezi Slovenije pri Petri Pistotnik, tel. 01/43 41 670 ali epošti petra.pistotnik@turisticna-zveza.si.
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