
Regulamin  konkursu „Weekend dla Mieszczucha 2013”, 

odbywającego się podczas  

XVIII Targów Turystyki i Wypoczynku LATO 2013 

 

1. Konkurs „Weekend dla Mieszczucha” jest organizowany przez MT Targi oraz Polską Izbę 

Turystyki.   

 
2. Wyróżnienie w konkursie przyznawane jest raz w roku i wręczane trzeciego dnia targów na 

scenie przed halą targową.  

 
3. Polska Izba Turystyki i MT Targi powołują czteroosobową  komisję rozpatrywania wniosków  

biur podróży, samorządów gospodarczych, organizacji turystycznych. Komisja konkursu 

składa się z dwu przedstawicieli MT Targi oraz dwu przedstawicieli Polskiej Izby Turystyki. 

Komisja będzie obradowała i dokona oceny nadesłanych ofert w dniu pierwszego dnia targów 

w Centrum MT Polska. 

Przy ocenie ofert brana będzie również pod uwagę sonda internetowa. 

 
4. Wyróżnienie przyznawane jest organizatorom turystyki, touroperatorom, którzy byli 

bezpośrednimi organizatorami imprez w okresie całego sezonu turystycznego wiosna – wiosna 

i wyróżniali się organizacją imprez na wysokim poziomie. 

 
5. Wyróżnienie może otrzymać organizator turystyki będący członkiem jednego z samorządów 

turystycznych. 

 
6. Oferta konkursowa powinna zawierać szczegółowy program minimum 3 dniowego pobytu  

w kraju z uwzględnieniem następujących informacji: 

- nazwa miejscowości i krótki jej opis z możliwością  dojazdu ( do 1200 znaków); 

- zakwaterowanie – nazwa obiektu, kategoria; 

- ilość noclegów  (minimum dwa noclegi); 

- wyżywienie – ilość posiłków; 

- atrakcje turystyczne oferowane turystom w zależności od wieku (dorośli, dzieci, młodzież) 

uwzględniające aktywne formy wypoczynku; 

- cena; 

- zdjęcie oferty: minimum 1 zdjęcie maksimum 3 zdjęcia  

 

7. Ofertę konkursową należy przesłać na adres biuro@pit.org.pl do dnia 7.04.2013 r. 

                 

mailto:biuro@pit.org.pl


8. Nagrodą w Konkursie jest dyplom ufundowany przez Polską Izbę Turystyki oraz ufundowana 

przez MT Targi nagroda w postaci 4m2 niezabudowanej powierzchni wystawienniczej na 

targach LATO 2014. 

 
9. W przypadku przyznania wyróżnienia zwycięzca konkursu zobowiązuje się do ufundowania 

weekendowego pobytu z wyżywieniem dla dwóch osób w swoim obiekcie. 

 

 

*MT Targi i Polska Izba Turystyki zastrzegają sobie zmiany w niniejszym regulaminie w każdym 

roku funkcjonowania wyróżnienia. 

 

 

      


