
REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKOWO- 

HOTELARSKIEGO „Podróże palcem po mapie” 

 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1.1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 7 w Tychach, ul. Browarowa 1a. 

1.2. Tematem przewodnim konkursu jest kultura i obyczaje Krajów Śródziemnomorskich.  

1.3. Celem Konkursu jest: 

▪ Kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy na temat hotelarstwa 

▪ Wzbudzenie u uczniów zainteresowania kulturą i przemysłem hotelarskim. 

▪ Popularyzacja znajomości języków obcych: angielskiego i niemieckiego . 

▪ Kształtowanie postawy ciekawości i tolerancji wobec innych narodów, ich kultur, 

tradycji i języka. 

▪ Poszerzenie wiedzy na temat tradycyjnych potraw kuchni śródziemnomorskiej, 

rozwijanie inicjatywy, pomysłowości i kreatywności uczniów szkół hotelarskich i 

turystycznych. 

▪ Zmotywowanie młodzieży do samorozwoju oraz rozwijania swoich zainteresowań 

zawodowych. 

 

 

1.4. Konkurs zorganizowany zostaje w formie zdalnej. Uczestnicy konkursu pozostają w 

swoich domach, łącząc się ze szkołą organizującą poprzez link wysłany e-mailem w 

późniejszym terminie. 

1.5. Wydarzenie odbędzie się dniu 29.03.2021 o godz. 9:00 na platformie MS Teams. 

 

II. Zasady uczestnictwa 

 

2.1 W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół o profilu hotelarskim 

i turystycznym z województwa śląskiego. 

 

2.2 Uczestnicy startują w parach. Z jednej szkoły mogą zostać oddelegowane tylko dwie 

pary. 

2.3  Wypełniony skan formularza zgłoszeniowego należy dostarczyć drogą elektroniczną 

na adres e-mail:  a.kruber@zs7tychy.pl fax. na numer 32 219 82 42 lub pocztą 

tradycyjną na adres: ZS nr 7, ul. Browarowa 1a, 43-100 Tychy z dopiskiem Konkurs 

Hotelarsko-Językowy do 12.03.2021r. 

 

2.4 Uczestnicy Konkursu podpisując zgłoszenie do Konkursu akceptują jego Regulamin. 

 

 

III. Zasady konkursu 

 

3.1 Uczestnicy wykonują wszystkie zadania konkursowe w parach zgłoszonych do  

           organizatora. 

3.2 Zaleca się, aby pary uczestników nie spotykały się ze sobą osobiście ze względu na 

 zagrożenie epidemiczne. Jako organizatorzy zapewnimy każdej parze uczestników 

 dogodne warunki do wspólnej pracy w prywatnym pokoju na kanale MS Teams. 
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3.3 Wymogiem koniecznym do udziału w konkursie jest dostęp do Internetu na czas 

 trwania konkursu oraz włączona kamerka internetowa. 

3.4 Uczestnicy podczas konkursu mają cały czas włączoną kamerkę internetową. 

3.5 Zabrania się udostępniania linku do spotkania konkursowego osobom trzecim, nie 

 zgłoszonym do udziału w konkursie. 

3.6 Zabrania się udziału w spotkaniu osobom trzecim, nie zgłoszonym do konkursu. 

3.7 Wszelkiego rodzaju naruszenia w tym ujawnione akty pracy niesamodzielnej wiążą  się z 

dyskwalifikacją zespołu z konkursu. 

3.8 Podczas konkursu należy wykazać się: 

- umiejętnością znalezienia właściwych odpowiedzi na podstawie podanych 

materiałów źródłowych, 

- umiejętnością obsługi gościa hotelowego lub klienta biura podróży (w zależności od 

zawodu) w wybranym języku obcym (angielski, niemiecki); 

3.9    Ocenie podlegać będą: 

- komunikatywna znajomość podanego w zgłoszeniu języka obcego, 

- ogólna wiedza na temat kultur obszaru śródziemnomorskiego, 

- podstawowa wiedza hotelarska i turystyczna, 

- umiejętność aktywnego słuchania, 

- właściwa obsługa gościa hotelowego, 

- kreatywność; 

3.10   Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie profesjonalne jury; 

 

 

IV.     Postanowienia końcowe 

 

4.1   Odprawa uczestników startujących w konkursie odbędzie się 29.03.2021r. godz. 9:00 na 

kanale ogólnym w MS Teams, do którego dostęp zostanie przesłany drogą mailową w 

późniejszym terminie. 

 

4.2  Organizator przewiduje za zajęcie I, II, III miejsca nagrody rzeczowe. Wszystkie osoby 

biorące udział w Konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa. 

 

4.3  Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany w powyższym Regulaminie, 

informacje o ewentualnych zmianach zostaną zamieszczone na stronie zs7tychy.pl 

 

 

 

 

Kontakt w sprawie konkursu: 

mgr Ewa Donigiewicz  

e-mail: e.donigiewicz@zs7tychy.pl  
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