Spoštovane tekmovalke in tekmovalci, spoštovane mentorice in mentorji,
glede na aktualno situacijo v Sloveniji v zvezi s Korona virusom smo se odločili, da spremenimo
način tekmovanja na 1. državnem tekmovanju o poznavanju turistične destinacije za srednje
in višje šole v Sloveniji – Z Bleda med zvezde – A si ti tud' kaj foodie?
Tekmovanje ne bo potekalo v živo na Bledu, ampak bodo tekmovalne ekipe svoje
predstavitve skupaj s predstavitvenim videom poslale preko WeTransferja ali po pošti
v kateri izmed elektronskih oblik (CD, USB ključek) do 26. marca 2020 na
prijavamedzvezde@gmail.com ali po pošti na naslov Višja strokovna šola za gostinstvo,
velnes in turizem Bled, Prešernova 32, 4260 Bled, s pripisom tekmovanje Z Bleda med
zvezde.
Navodila za predstavitev smo malo prilagodili.
V predstavitev morate vključiti:
-

1 minuto dolg predstavitveni video vašega doživetja. Video naj bo narejen privlačno in
tako, da je sporočilo o tem kaj ponujate, jasno,

-

predstavitev v PowerPoint-u ali Prezzi-ju,

-

Wordov dokument z dodatno razlago predstavitve v PowerPoint-u ali Prezzi-ju.

Po prejetju vaših predstavitev se bo sestala strokovna komisija, ki bo pregledala in ocenila
vaše delo ter razglasila najboljše tri.
Komisijo bodo sestavljali:
-

Matjaž Završnik, direktor Zavoda za kulturo Bled,

-

Maja Lakota, svetovalka za tržno komuniciranje, Zavoda za turizem Bled,

-

Gost presenečenja, predstavnik svetovno znane kuhinje

O rezultatih boste obveščeni do 1. aprila 2020, oz. se bomo prilagajali sprotni situaciji.
Prve tri predstavitve bodo skupaj s predstavitvenimi filmi objavljene na spletni strani naše
šole.

NAGRADE

Najboljše tri ekipe bodo prejele odlične nagrade:
1. mesto: VIP gostje na enem izmed šolskih dogodkov po vaši izbiri v letošnjem ali naslednjem
študijskem letu in vikend paket v šolskem hotelu Astoria. O posameznem dogodku boste
obveščeni najmanj 14 dni pred izvedbo.
2. mesto: Bon za obisk velnesa v šolskem hotelu Astoria, večerja in nočitev v šolskem hotelu
Astoria,
3. mesto: Bon za obisk velnesa v šolskem hotelu Astoria in kosilo v šolskem hotelu Astoria

Vljudno vas prosimo tudi, da izpolnite spodnji obrazec in nam ga pošljete na
prijavamedzvezde@gmail.com

Spodaj podpisani _______________________(vpišite ime in priimek) DOVOLJUJEM / NE
DOVOLJUJEM (ustrezno obkrožite) objavo fotografij, video materialov in drugega slikovnega gradiva
povezanega s tekmovanjem Z Bleda med zvezde na spletni strani Višje strokovne šole za gostinstvo,
velnes in turizem Bled in na družabnih omrežjih.

Kraj in datum:

Podpis:

SOGLASJE STARŠEV
Spodaj podpisani _______________________(vpišite ime in priimek) DOVOLJUJEM / NE
DOVOLJUJEM (ustrezno obkrožite) za mojega otroka _________________________ (vpišite ime in
priimek vašega otroka) objavo fotografij, video materialov in drugega slikovnega gradiva povezanega s
tekmovanjem Z Bleda med zvezde na spletni strani Višje strokovne šole za gostinstvo, velnes in turizem
Bled in na družabnih omrežjih.

Kraj in datum:

Podpis staršev:
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V kolikor imate še kakšna dodatna vprašanja nam pišite na prijavamedzvezde@gmail.com
ali pokličite na 040 208 082. Lahko se obrnete tudi na mentorico projekta dr. Božo
Grafenauer na boza.grafenauer@vgs-bled.si ali na 041 373 883. Z veseljem vam bomo
odgovorili.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav
Rebeka Viki Ključevšek (vodja študentske ekipe Z Bleda med zvezde)

Bled, 12.3.2020
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