Положення
про конкурс на кращу екскурсію «Івано-Франківськ мистецький»
та на кращого гіда-екскурсовода
1. Загальні положення
1.1. Положення про конкурс на кращу екскурсію «Івано-Франківськ
мистецький» та на кращого гіда-екскурсовода (далі – Положення) визначає
єдині вимоги щодо визначення кращої екскурсії містом Івано-Франківськом та
на кращого гіда-екскурсовода.
1.2. Організатор конкурсу – Благодійна організація «Благодійний фонд «Фонд
Олександра Шевченка – Новий Івано-Франківськ» (далі – Організатор).
1.3. Визначення основних термінів:
1.3.1. Технологічна мапа екскурсії – основний методичний документ екскурсії,
де викладаються: мета, завдання та рекомендації щодо проведення екскурсії;
послідовність і тривалість демонстрації об'єктів, наочних приладь; вказуються
та описуються методичні прийоми показу та розповіді;
1.3.2. Портфель екскурсовода – умовна назва комплексу наочних приладь
(фотографій, копій документів, географічних карт, схем, репродукцій з картин
тощо), пов'язаних з наданням туристичних послуг;
1.3.3. Схема маршруту екскурсії – заздалегідь ретельно розроблений шлях
проходження екскурсійної групи, пов'язаний з процесом послідовного показу
об'єктів і розповіді про них.
2. Мета і завдання конкурсу
2.1. Метою та завданням Конкурсу є:
- закріплення позитивного іміджу Івано-Франківська як культурного та
туристичного центру на внутрішньому й зовнішньому ринках;

- розвиток нових тенденцій у культурному житті краю, відродження раніше
забутих або замовчуваних імен, пам’яток, подій, нова оцінка культурноісторичної спадщини;
-залучення представників освітньої, культурної ,туристичної галузі міста,
науковців, молоді, громадських активістів до популяризації культурного
туризму;
-ознайомлення населення з туристичним потенціалом міста, його історією та
сьогоденням, традиціями, культурними цінностями тощо;
-підвищення наукового та методичного рівня екскурсійних заходів, професійної
майстерності гідів-екскурсоводів .
3. Умови та порядок проведення конкурсу
3.1. Для організації та проведення Конкурсу, а також оголошення його
результатів створюється та затверджується персональний склад конкурсної
комісії з визначення кращої екскурсії містом Івано-Франківськом та кращого
гіда-екскурсовода.
3.2. Пропозиції про участь у конкурсі подаються до Організатора, шляхом
подання анкети-заявки (Додаток 1).
3.3. До участі у конкурсі запрошуються всі зацікавлені особи.
3.4. Вимоги до переліку документів на участь у конкурсі:
- паспортні дані автора роботи;
- технологічна мапа екскурсії (Додаток 2);
- схема маршруту екскурсії;
- наукове обґрунтування матеріалу;
- матеріали «портфеля екскурсовода»;
3.5. Конкурсна комісія відбирає кращі з поданих робіт та прослуховує їх на
місцевості.
3.6. Конкурс проводиться з 01 лютого до 03 квітня 2018 року.
4. Визначення переможців конкурсу
4.1. Визначення переможців проводиться у двох номінаціях: кращий
екскурсійний маршрут та кращий гід-екскурсовод.
4.2. Оцінюватимуться роботи за такими критеріями:

- новизна та креативність (6 балів);
- історична та краєзнавча цінність відвідуваної місцевості (4 бали);
- якість та доступність викладання (3 бали);
- тематична та стилістична єдність маршруту (3 бали);
- доступність екскурсійного маршруту (3 бали);
- дотримання орфографічних та пунктуаційних норм – (5 балів);
- охайність та правильне оформлення документації, наявність додаткових
матеріалів (1 бал).
4.3. Загальна кількість балів складає 25 балів.
4.4. Підсумки конкурсу та переможці будуть визначені 20 квітня 2018 року.

5. Підведення підсумків та нагородження переможців конкурсу
5.1. Грошові премії переможцям - по три у кожній номінації.
Премія за І місце – 5000 грн.
премія за ІІ місце – 3000 грн.
премія за ІІІ місце – 2000 грн.
5.2. Після оголошення переможця конкурсу робота та інформація про її автора
опубліковуються в засобах масової інформації.
5.3. Усі учасники конкурсу нагороджуються
відпочинок у ГК «Буковель».

сертифікатами на триденний

5.4 Після виплати винагороди автору робота стає власністю Організатора.
5.5 Адреса оргкомітету конкурсу: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Володимира
Великого 10а, Громадська приймальня народного депутата України Олександра
Шевченка. Телефони: 050 239 90 88; 067 343 09 26 email: eva_bukovel@ukr.net
ДОДАТОК 1
Анкета-заявка
на участь у конкурсі на кращу екскурсію «Івано-Франківськ мистецький» та на
кращого гіда-екскурсовода
Прізвище, ім'я, по батькові учасника___________________________________
(або назва організації)_______________________________________________

__________________________________________________________________
Поштова адреса, телефон, e-mail.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Дата подання заявки „____”__________________20__р.

Підпис учасника

________

ДОДАТОК 2
Технологічна мапа екскурсії

Назва екскурсії _______________________________________________
Тривалість (год.) _____________________________________________
Протяжність (км.) ____________________________________________
Автор-розробник (автор, колектив, організація) ___________________
Тематичний напрямок екскурсії _________________________________

Ділянки (етапи)
переміщення за
маршрутом з місця
Основний Вказівки
Місця
Об’єкт Тривалість
Методичні
№ збору екскурсантів
зміст
по
зупинок показу показу
вказівки
до останнього пункту
інформації організації
на конкретній ділянці
маршруту

