
 

Podmínky soutěže „Ceny cestovního ruchu 
Moravskoslezského kraje 2019" 

 

Soutěž „Ceny cestovního ruchu Moravskoslezského kraje 2019" je určena na podporu 
cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji.  

Smyslem soutěže je představit a ocenit výjimečné a vysoce kvalitní projekty v oblasti 
cestovního ruchu a vyzdvihnout osobnosti, které svou soustavnou prací turismus 
v Moravskoslezském kraji rozvíjí. 

Pořadatelem soutěže je Moravian-Silesian Tourism, se sídlem Vítkovická 3335/15, 
702 00 Ostrava, IČ: 02995832.  

Soutěž se koná pod záštitou Jana Krkošky, náměstka hejtmana Moravskoslezského 
kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch, a ve spolupráci s Krajským úřadem 
Moravskoslezského kraje. 

Ze soutěže (vč. nominace) jsou vyloučeny:  

 osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Moravian-Silesian Tourism 
a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje 

 osoby mladší 18 let 

 osoby trestně stíhané 

Na průběh soutěže, zvláště pak nominování a hlasování, dohlíží odborná hodnotící 
komise složena z pěti členů. Těmi jsou:  

 Jan Krkoška, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje  

 Martin Radvan, vedoucí Odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu 
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje 

 David Karčmář, ředitel Moravian-Silesian Tourism 

 Beata Okenica Maierová, vedoucí Oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje 

 Nina Kavan, projektová manažerka Moravian-Silesian Tourism  

 

Ceny budou uděleny v následujících pěti soutěžních kategoriích: 

I. Osobnost cestovního ruchu Moravskoslezského kraje 2019 

Osoba, která svou usilovnou prací významně napomohla rozvoji cestovního ruchu 
v Moravskoslezském kraji v roce 2019. 

II. Nejlepší počin v cestovním ruchu v roce 2019 v Moravskoslezském kraji  

Projekt z oblasti cestovního ruchu, který se v roce 2019 na území Moravskoslezského 
kraje realizoval či významným způsobem inovoval. 

 



 

III. Nejromantičtější místo v Moravskoslezském kraji 

Místo na území Moravskoslezského kraje, které evokuje romantickou, poetickou 
atmosféru.  

IV. Nejmilejší zařízení pro rodiny s dětmi v Moravskoslezském kraji 

Ubytovací, pohostinská, wellness, sportovně-rekreační zařízení pro cestovní ruch 
vhodná pro rodiny s dětmi, a na území Moravskoslezského kraje. 

V. Nejoblíbenější atraktivita v Moravskoslezském kraji 

Jedná se o objekt v Moravskoslezském kraji (památka, muzeum, expozice, sportoviště 
apod.), kterou účastník cestovního ruchu navštěvuje s cílem prohlídky, využití či 
zhlédnutí. 

 

Hlasování 

V kategorii I a II nominuje a hlasuje pouze odborná veřejnost v cestovním ruchu, 
tzn. odborníci pracující v cestovním ruchu a dobře se orientující v místních poměrech. 
Hlasující volí jednu (jednoho) z pěti nominovaných osobností (počinů). Nominované 
osobnosti (počiny) schvaluje odborná komise na základě konzultace s manažery 
turistických oblastí Moravskoslezského kraje. Odborná veřejnost bude interně 
oslovena pořadatelem s žádostí o spolupráci na této soutěži. 

Hlasování pro kategorie III, IV a V je otevřeno široké veřejnosti a probíhá na 
webových stránkách www.cenycr.cz od 13. 1. 2020 - 13. 2. 2020. Jedna osoba může 
hlasovat ve všech třech kategoriích, avšak vždy pouze jednou, a to z předem 
vybraných subjektů. Nominované subjekty schvaluje odborná komise na základě 
konzultace s manažery turistických oblastí Moravskoslezského kraje. 

 

Vyhlášení 

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční 28. února 2020. Ocenění budou 
ve všech kategoriích předána prvním místům. Vítězové budou na slavnostní vyhlášení 
výsledků pozváni pořadatelem. 

 

Kontakt na pořadatele 

Nina Kavan, nina.kavan@mstourism.cz 


