26. ročník soutěže talentů pro cestovní ruch
PROFI GO 2020
pátek 17. ledna 2020
Výstaviště Brno, pavilon P
V rámci doprovodného programu Mezinárodních veletrhů cestovního ruchu GO a REGIONTOUR 2020
(16.–19. ledna 2020) se uskuteční 26. ročník soutěže talentů pro cestovní ruch PROFI GO 2020.
Soutěž organizuje společnost EfektMediA ve spolupráci s akciovou společností Veletrhy Brno.
Soutěž PROFI GO je určena studentům středních a vyšších odborných škol a jejím cílem je podpora k uplatnění
v oblasti cestovního ruchu. Podmínkou účasti je znalost alespoň jednoho světového jazyka.
Soutěže PROFI GO je možné zúčastnit se pouze jedenkrát.
Průběh soutěže:
1. písemný test všeobecných znalostí z oblasti zeměpisu, historie, kultury, literatury apod.
2. „videotest“ s českými a světovými pamětihodnostmi
3. praktická ústní prezentace jazykových a průvodcovských schopností v předem zvoleném světovém jazyce –
postupuje max. 20 soutěžících s nejvyšším počtem získaných bodů za první dvě kola na téma: Moje
nejoblíbenější turistická destinace (soutěžící si sami vyberou své oblíbené místo v tuzemsku či v zahraničí
a provedou tudy svoji zahraniční skupinu, kterou bude tvořit porota; časový limit max. 2 minuty souvislého
projevu a následně případné doplňující otázky poroty/turistů)
Soutěž PROFI GO 2020 se uskuteční v pátek 17. ledna 2020 na brněnském výstavišti v pavilonu P přímo
v rámci veletrhů GO a REGIONTOUR (sál bude upřesněn).
Prezence účastníků: 9–10 hodin, zahájení: v 10 hodin, předpokládaný konec: ve 14 hodin.
Oběd za zvýhodněnou cenu je možno předem objednat.
Uzávěrka přihlášek: 13. prosince 2019
Výsledky soutěží budou slavnostně vyhlášeny po skončení soutěže na pódiu v pavilonu P.
V den soutěže, v pátek 17. ledna 2020, bude studentům a pedagogům zúčastněných škol umožněn vstup na
veletrhy cestovního ruchu zdarma (z každé školy jeden autobus).

Přihlášku v elektronické podobě najdete na www.efektmedia.cz
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