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KONKURS TURYSTYCZNO- INFORMATYCZNY  
“Podróż marzeń z eSky”  

 
ORGANIZATOR konkursu:  
Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Bytomiu 
 
UCZESTNICY KONKURSU: 
Konkurs adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu  

 
CEL KONKURSU:  
• rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań turystyką oraz podnoszenie poziomu umiejętności 

zawodowych 
• rozwijanie, rozbudzanie zainteresowań i wspieranie uzdolnień geograficznych 
• promowanie uczniów szczególnie zainteresowanych geografią i aktywnymi formami wypoczynku 
• kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy 

PRZEDMIOT KONKURSU:  
Realizacja podróży polegającej na zaplanowaniu trzydniowej wycieczki dla dwóch osób w dowolne miejsce na 
świecie korzystając z oferty zaprezentowanej na portalu eSky.pl. Podróż powinna być  w całości zaplanowana 
w oparciu o ofertę dostępną na stronie eSky.pl 
 
NAGRODA:  
Nagrodą w konkursie jest voucher na dowolny bilet lotniczy z oferty eSky do kwoty 1000 zł. Szczegóły 
dotyczące nagrody (voucher) będą znajdować się w tym dokumencie.  

 
FORMA WYKONANIA:  
• prezentacja Power Point, maksymalnie 20 slajdów (wielkość pliku nie może przekraczać 25 MB) 
• prezentacja powinna zawierać:  

- ogólne informacje dotyczące miejsca podróży (np. położenie geograficzne, status  
   ekonomiczny)  
- szczegółowy plan podróży z uwzględnieniem możliwie najszerszej oferty eSky  
  (np. rodzaj transportu, miejsce zakwaterowania, propozycja ubezpieczenia itp.)  
- opis atrakcji turystycznych znajdujących się w danym mieście z uzasadnieniem, dlaczego  
  to właśnie te atrakcje są najciekawsze i warte odwiedzenia  
- informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych, z uwzględnieniem bibliografii  
  (spis materiałów wykorzystanych przy tworzeniu prezentacji, łącznie ze stronami  
   www i datą dostępu) 

• ze względu na możliwość zmiany oferty dostępnej na stronie eSky.pl podczas trwania konkursu, 
prosimy o załączenie zrzutów ekranu z ofertami, na podstawie których planowana jest wycieczka.  

 
ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU: 
• prace konkursowe, wykonane indywidualnie, należy przesłać w terminie do 5 marca 2019 na adresy 

mailowe: krezel.dorota@zsgh.net.pl oraz kukula.andrzej@zsgh.net.pl  
• komisja konkursu składa się z nauczycieli szkoły: Pani Doroty Krężel i Andrzeja Kukuła oraz osób 

wskazanych przez firmę eSky – sponsora nagrody  
• ocena prac będzie odbywać się w oparciu o następujące kryteria: indywidualny charakter podróży, 

dyscyplinę budżetową, skorzystanie z produktów eSky, estetyczną formę prezentacji  
• wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas VIII Międzynarodowych Warsztatów Gastronomiczno-

Hotelarskich 8th International Catering and Hotel Business Workshops organizowanych przez Zespół 
Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich 
 w Bytomiu.  

 
ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY UCZESTNIKOM POWODZENIA 


