REGULAMIN KONKURSU NAGRODY HONOROWEJ
edycja dwudziesta

SĄDECKI LAUR TURYSTYCZNY 2019
I.

Cel :
aktywizowanie branży turystycznej do świadczenia usług o wysokim standardzie.
promocja regionu.
wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach konkursu.
II.
Organizator Nowosądecka Izba Turystyczna.
III.
Termin : 22.05 - 06.09.2019r.
IV.
W konkursie mogą brać udział wszystkie podmioty branży turystycznej i około
turystycznej działające na obszarze działalności izby turystycznej.
V.
Konkurs jest organizowany pod „ Patronat Honorowy : Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego ”
VI.
Nagrodę Honorowa przyznaje Kolegium Honorowe w skład którego wchodzą
Przedstawiciel Marszałka Województwa Małopolskiego, Starosty Nowosądeckiego,
Prezydenta Nowego Sącza, Nowosądeckiej Izby Turystycznej, Przedstawiciel Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu. Przedstawiciel Federacji
Konsumenckiej oraz mediów tj. Dziennika Polskiego, Gazety Krakowskiej, Miesięcznik
Sądeczanin oraz portalu sadeczanin.info.
VII.
Nagroda będzie przyznana w następujących kategoriach :
1. w kategorii - ośrodków wypoczynkowo - uzdrowiskowych –
„ za najlepszy pakiet pobytowy na Sądecczyźnie w 2019 roku . ”
pod patronatem Honorowym - Starosty Nowosądeckiego.
2. w kategorii - podmiotów świadczących usługi hotelarskie
„ za najlepszy pakiet pobytowy na Sądecczyźnie w 2019 roku . ”
pod patronatem Honorowym - Starosty Nowosądeckiego.
3. w kategorii - organizatorów turystycznych –
„ za najlepszą ofertę na Sądecczyźnie 2019r
pod patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącz .
4. w kategorii - „ za najlepszą inicjatywę turystyczną i około turystyczna w 2019 roku”
/ z uwzględnieniem imprez, wydarzeń, kulinariów, turystyki wiejskiej i ekoturystyki/
pod patronatem Prezesa Nowosądeckiej Izby Turystycznej.
5. w kategorii - osobowość sądeckiej turystyki –
„za dokonania oraz inicjatywę na niwie turystycznej”
pod patronatem Prezesa Nowosądeckiej Izby Turystycznej.
VII. Kryteria ocen w poszczególnych kategoriach
1. i 2. kategorii - ośrodków wypoczynkowo - uzdrowiskowych oraz podmiotów
świadczących usługi hotelarskie – atrakcyjność, zawartość i ocena pakietu pobytowego,
techniki i metody prezentacji .
3.
kategorii - organizatorów turystycznych - atrakcyjność, zawartość i ocena pakietu usług,
wiarygodność, opinie klientów i kontrahentów, techniki i metody prezentacji .
4.
kategorii - około turystycznej – rodzaje produktu, atrakcyjność i dostępność, technika
tworzenia produktu, sposoby prezentacji oraz poczynania placówek edukacyjnych
w zakresie kształcące dla potrzeb runku usług turystycznych.
5.
kategorii - osobowość sądeckiej turystyki – uznanie dorobku, inicjatywa na niwie
turystyki. Rekomendacje zgłaszają instytucje, organizacje, podmioty gospodarcze,
stowarzyszenia oraz Kolegium Honorowe Sądeckiego Laura Turystycznego.
Zgłaszający ma prawo do zgłoszenia tylko 1 osoby – kandydata.

VIII. Nagroda ma charakter honorowy i promocyjny a składa się w każdej kategorii:
ze statuetki - Sądecki Laur Turystyczny 2019r oraz dyplomu w postaci grawertonu.
W pierwszych 4 kategoriach Kolegium przyzna po 3 wyróżnienia, w 5 kategorii nie
przewiduje się wyróżnień. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplom uczestnictwa.
Kolegium ma prawo do nie przyznania nagrody głównej i wyróżnień w danej kategorii.
IX. Zdobywców 3 statuetek Sądeckiego Laura Turystycznego, może ubiegać się o statuetkę
Złoty Sądecki Laur Turystyczny. Kolegium przyzna w danym roku 1 statuetkę.
X. Prezentacja - zgłoszenie możliwe w formie papierowej, w formie elektronicznej
w programie PowerPoint max 20 slajdów.
XI. W uzasadnionych przypadkach Kolegium Honorowe może dopuścić do spotkania
kandydata zgłoszonego do konkursu z członkami Kolegium w celach prezentacji.
XII. W uzasadnionych przypadkach Kolegium Honorowe ma prawo do przesunięcia
zgłoszonego podmiotu do konkursu do innej kategorii.
XIII. Zamkniecie konkursu nastąpi w dniu 09.09.2019.
XIV. Decyzja o wyborze laureatów i wyróżnionych zapada w formie głosowanie i jest ostateczna.
XV. Ogłoszenie wyników nastąpi w miesiącu październiku w czasie Sądeckich
Obchodów Światowego Dnia Turystyki.
XVI. Zgłoszenia kandydatów prezentowane będą na łamach Dziennika Polskiego
i Gazety Krakowskiej, sadeczanin.info.– patronat medialny.
XVII. Obsługę prac Kolegium Honorowego zapewnia NIT.
XVIII. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody udostępnienie
i przetwarzanie danych niezbędnych dla celów konkursu zgonie z wymogami RODO.
XIX. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Kolegium Honorowego Sądeckiego Laura
Turystycznego.
Podpisano
Kolegium Honorowe Sądeckiego Lauru Turystycznego 2019r.

