Vítězky jedou do Chorvatska
Ostrava, 30. ledna 2017 – Mezinárodní soutěž odhalila nové talenty na poli cestovního ruchu. Studenti po
osmé ukázali, co se ve škole naučili a jak jsou schopni své znalosti zúročit.

Na Střední škole společného stravování
Ostrava-Hrabůvka se dne 26. 1. 2017
uskutečnila mezinárodní soutěž Mladý
průvodce. Již 8. ročník této soutěže pro
mladé odborníky v oblasti cestovního ruchu
se konal v prostorách společenského sálu
školy.
Studenti z 12 středních škol zaměřených na
obory gastronomie, hotelnictví a cestovního
ruchu si nejprve ověřili teoretické znalosti
ve vědomostním testu zaměřeném na
zeměpis cestovního ruchu České republiky.
Poté dvojčlenná soutěžní družstva během
15 minut představila svou práci, kterou
předložila komisi i v tištěné podobě.
Letošním úkolem bylo vytvořit 5denní
poznávací zájezd za přírodními a kulturněhistorickými krásami České republiky. Téma zájezdu zní:
„Na kole, po vodě, pěšky.“ Soutěžící pozvali svými prezentacemi do všech nádherných koutů Česka
a klientům na míru sestavili lákavý program.
Komise, složená ze zástupců Moravskoslezského klastru cestovního ruchu, cestovních kanceláří a
hotelů hodnotila nápaditost a originalitu při sestavování trasy, atraktivitu programu zájezdu, skladbu
a strukturu nabízených služeb, ale i profesní vystupování. Soutěžící museli také obhájit navržený
finanční rozpočet a část prezentace přednést v cizím jazyce.
Záštitu
nad
soutěží
převzali
Moravskoslezský klastr cestovního
ruchu a Krajská hospodářská komora
Moravskoslezského kraje.

„Projekt je realizován s finanční podporou města Ostravy“

Vítězný tým ze Střední školy společného stravování, ve složení Eliška Šefčíková a Veronika
Škorvánová, získal týdenní pobytový zájezd v Chorvatsku od CK Relax Adriatic. Druhé místo patří
družstvu ze Střední školy gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, děvčatům Danielle
Gistingerové a Kamile Žvakové. Střední škola Lomnice nad Popelkou, se soutěžícími Anežkou
Bímovou a Nelou Knapovou, obsadila třetí místo. Tři nejlepší týmy obdržely hodnotné ceny. Všichni
soutěžící dostali účastnický list a upomínkové ceny.
„Soutěž má stále větší úroveň. Pro cestovní kancelář jsou mnohé zájezdy inspirací a můžeme je
zahrnout do našich nabídek,“ uvedla předsedkyně komise Markéta Šupica, ředitelka cestovní
kanceláře Relax Adriatic.
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