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PRAVIDLA soutěže   

„ProŽIJTE DOVOLENOU NA VYSOČINĚ“  

  

Vyhlašovatel soutěže:  Kraj Vysočina, se sídlem Žižkova 57, Jihlava  

 

Téma soutěže:  Originální, konkurenceschopné a k životnímu prostředí šetrné 

produkty v oblasti cestovního ruchu  

Kdo může soutěžit:  
Podnikatelé (právnické i fyzické osoby) ve smyslu § 420 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

Spolky, ústavy a nadace ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník,  

Zájmové sdružení právnických osob ve smyslu zákona č. 40/1964 
Sb., občanský zákoník,  

Příspěvkové organizace nezřizované Krajem Vysočina,   

Obecně prospěšné společnosti založené dle zákona č. 248/1995 
Sb., o obecně prospěšných společnostech  

Svazky obcí se sídlem v Kraji Vysočina, založené dle zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích  
  

Soutěžní příspěvek:  Nový produkt cestovního ruchu1 z určitého území Kraje Vysočina 

pro stanovenou cílovou skupinu reflektující Marketingový a 

komunikační plán turistické destinace Vysočina na rok 2021 a 

využitelný ideálně i v následujících letech.   

Přihlášky do soutěže:  
Obálky s řádně vyplněnou přihláškou včetně všech příloh doručte 

nejpozději do 31. 5. 2021, 11:00 hod. na podatelnu Krajského 

úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Každá obálka 

bude označena názvem soutěže „ProŽIJTE DOVOLENOU NA 

VYSOČINĚ“. Závazný vzor přihlášky je obsahem přílohy těchto 

pravidel.  

  

                                                           
1 Produkt cestovního ruchu je komplex nabízených služeb a zážitků, které spojuje silná jednotící 

myšlenka do ucelené a komplexní nabídky cestovního ruchu mířící na jednoznačně definovanou 

cílovou skupinu.  

https://www.vysocinatourism.cz/images/stories/Marketing/MARKETINGOV%C3%9D_A_KOMUNIKA%C4%8CN%C3%8D_PL%C3%81N_2021.pdf
https://www.vysocinatourism.cz/images/stories/Marketing/MARKETINGOV%C3%9D_A_KOMUNIKA%C4%8CN%C3%8D_PL%C3%81N_2021.pdf
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Autorská práva:  

 

 

 

Zasláním přihlášky do soutěže účastníci potvrzují, že jsou autory 

podaného soutěžního příspěvku, účastí v soutěži pak poskytují 

vyhlašovateli soutěže oprávnění použít soutěžní příspěvek se 

všemi jeho částmi - pro potřeby soutěže a pro aktivity související 

s její prezentací prostřednictvím Vysočina Tourism, příspěvkové 

organizace, především na turistickém portálu Vysočiny 

www.vysocina.eu.  

 

Hodnoticí komise:  
Mgr. Roman Fabeš, náhradnice Mgr. Hana Hajnová;  
Ing. Ladislav Seidl, náhradnice Mgr. et Mgr. Jana Zadražilová; 

Bc. Veronika Švarcová, náhradník Ing. Petr Stejskal;  

doc. RNDr. Iveta Fryšová Ph. D., náhradnice Ing. Ivona Hájková;  
Mgr. Magdaléna Svatoňová, náhradník Ing. Martin Kelbler;  
Ing. Tomáš Čihák, náhradnice Bc. Martina Strnadová;  

Ing. Zbyněk Čech, náhradník Mgr. Ondřej Rázl  

  

Kritéria hodnocení:   
Komise je usnášeníschopná za přítomnosti (myšleno i jednání 
on-line) alespoň 2/3 členů či jejich náhradníků. Komise vyhodnotí 
předložená soutěžní díla společným konsensem na základě 
následujících kritérií:  
 Počet poskytovatelů služeb v oblasti cestovního ruchu přímo 

zapojených do produktu (bodové rozpětí 0-10), přičemž 10 
bodů je vyjádřením maximálního naplnění kritéria, tj. 
zapojení 10 a více poskytovatelů;  

 Počet pobytových dnů produktu (bodové rozpětí 0-6), 
přičemž 6 bodů je vyjádřením maximálního naplnění kritéria, 
tj. přenocování 6 a více nocí;  

 Autenticita produktu (bodové rozpětí 0-5), přičemž 5 bodů 
je vyjádřením maximálního naplnění kritéria, tj. produkt 
vychází z předpokladů dané destinace (je spojen s místní 
atmosférou, tradicemi, přírodním a kulturním dědictvím).  

 Míra souladu s Marketingovým a komunikačním plánem 
turistické destinace Vysočina na rok 2021 (bodové rozpětí 
0-5), přičemž 5 body jsou vyjádřením souladu s hlavními 
marketingovými a komunikačními tématy pro rok 2021;  

 Zapojení regionálních producentů (bodové rozpětí 0-5), 
přičemž 5 bodů je vyjádřením maximálního naplnění kritéria, 
tj. v rámci produktu bude počítáno s přímou prezentací 
držitele certifikátu VYSOČINA regionální produkt® či držitele 
certifikátu Regionální potravina se sídlem či provozovnou na 
území Kraje Vysočina;  

 Připravenost produktu z hlediska marketingu (bodové 

rozpětí 0-5), přičemž 5 bodů je vyjádřením maximálního 

naplnění kritéria, tj. existence hodnověrného 

marketingového plánu i jednotlivých výstupů.  
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Ceny pro vítěze:  

Soutěžní příspěvek bude oceněn finančním darem v maximální 

výši 100 000 Kč. Vyhlašovatel si vyhrazuje na základě 

obdržených příspěvků stanovit jednotlivé kategorie.  

Vyhlášení výsledků:  

  

Kontaktní osoba   

 

Slavnostní vyhlášení a ocenění nejlepších soutěžních děl 

proběhne v termínu do 31. 7. 2021 v prostorách Kraje Vysočina.  

O přesném termínu budou soutěžící včas informováni.  

vyhlašovatele:   

  

Bc. Veronika Švarcová: tel.: 564 602 355,  e-mail: 

Svarcova.V2@kr-vysocina.cz  

Další informace:  
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo oslovit kterékoliv soutěžícího s 

nabídkou účasti v ucelené turistické nabídce Kraje Vysočina.  
 


