ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНКУРС ЛІДЕРІВ АКТИВНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
UKRAINIAN ADVENTURE AND ECOLOGOCAL TOURISM AWARDS

Преамбула: активні види туризму та відпочинку, в т.ч. екологічний туризм, поряд з рекреаційно-оздоровчим,
культурно-пізнавальним (екскурсійним) та діловим, є одними з найбільших сегментів вітчизняного туризму, який
охоплює всі регіони України, людей різного віку та статі. Ці види туризму мають величезний вплив на різні сфери
життя нашої країни – соціальну, економічну, культурну, екологічну, духовну і їх важливість досі недооцінена.
Активний та екологічний туризм допомагають бути здоровими, активними, працездатними, сприяють моральному
та духовному збагаченню. Їх системний розвиток дає можливість раціонально використовувати природне та
етнокультурне надбання, оберігати та примножувати його.
В останні роки спостерігається динамічний розвиток даних видів туризму. На українському туристичному ринку у
цьому сегменті діє значна кількість туристичних фірм, готелів, виробників туристичного спорядження та магазинів,
об’єктів активного відпочинку і пунктів прокату, функціонують різноманітні клуби та організації, спеціалізовані
видання та медіа, відбуваються різноманітні заходи. Щороку їх кількість зростає.
Разом з тим, існує ряд проблем у розвитку, однією з яких є підвищення стандартів якості обслуговування,
створення спеціалізованої інфраструктури, популяризація активних видів відпочинку, раціональне використання
туристичних ресурсів та інші.
Мета конкурсу: виявлення і відзначення кращих представників сфери активного туризму і відпочинку, підвищення
якості надання послуг даної сфери, популяризація активних видів туризму та відпочинку, а також підтримка
ініціатив у даному сегменті туризму в Україні.
Організатори:


Українська асоціація активного та екологічного туризму



Асоціація журналістів «Туристичний прес-клуб України»



журнал «Міжнародний туризм»

Місце та строки проведення:
26 березня 2015 року, Київ, Міжнародний виставковий центр, в рамках 21-ї Міжнародної виставки UITT / Подорожі
та туризм 2015
Учасники конкурсу:
-

туроператори активного туризму

-

об’єкти активного відпочинку

-

туристичні клуби

-

готелі

-

садиби

-

гіди

-

вітчизняні виробники спорядження

-

магазини туристичного спорядження

-

пункти прокату туристичного спорядження

-

громадські організації туристичного, екологічного спрямування і т.п.

-

навчально-освітні заклади

-

медіа

-

видавництва та картографії

-

туристично-інформаційні центри (ТІЦ)

-

місцеві органи самоврядування

-

національні природні та регіональні ландшафтні парки

-

виставкові компанії

Правила конкурсу:
-

конкурс є незалежним та прагне бути максимально об’єктивним у відборі переможців;

-

переможці конкурсу нагороджуються спеціальними дипломами та відзнаками;

-

тематика та кількість номінацій можуть змінюватися;

-

конкурс проводиться щорічно, в першому кварталі наступного для номінації року;

-

конкурс охоплює всі регіони України (окрім Криму, до повернення його статусу), різні верстви населення та
не має обмеження по віку та статі;

-

до конкурсу запрошуються широке коло фірм, організацій, клубів, установ, приватних осіб, органи
місцевого самоврядування, державні організації, медіа та ін. – всіх хто підтримує розвиток активних видів
туризму та відпочинку, в т.ч. екотуризму (категорії учасників перераховані вище);

-

у конкурсі не можуть брати участь суб’єкти, які своїми діями наносять шкоду довкіллю;

-

конкурс має ряд етапів, які відбуваються згідно попередньо оголошеного календаря;

-

подача на участь у конкурсі відбувається довільним способом електронного або факсимільного
повідомлення на адресу Організатора info@uaeta.org з темою «Конкурс», а також через ресурси Асоціації у
мережі Фейсбук;

-

один учасник може подаватися без будь-яких обмежень не більше аніж у три різні номінації;

-

розповсюдження інформації про конкурс відбувається через веб-ресурси, соціальні мережі, електронні та
смс-повідомлення, через медіа-ресурси, друковану та зовнішню рекламу, публічні заходи, а також з
допомогою ресурсів Партнерів конкурсу;

-

відбір номінантів до основного етапу конкурсу здійснюється Експертною радою, яка складається з
представників різних галузей, які мають значний досвід та авторитет у туризмі, а також дотичній до нього
діяльності;

-

при відборі номінантів та аналізі подібних конкуруючих пропозицій, Експертна рада та журі
враховуватимуть додаткові критерії, доступні у відкритих джерелах і які також можуть запитуватись у
самих номінантів;

-

учасники Експертної ради або журі не мають права голосувати за номінанта, до якого вони або їхні
найближчі родичі мають відношення;

-

рішення Експертної ради та журі конкурсу є остаточним та не підлягає оскарженню.

Методика визначення лідерів у сфері активного туризму є прозорою та неупередженою, обґрунтованою на
результатах:
- аналізу та оцінці Експертної ради,
- оцінці незалежних фахівців (журі),
- вибору кінцевого споживача.
Підбір членів Експертної ради і залучення фахівців галузі туризму здійснюється Організаторами. Опитування
кінцевих споживачів товарів і послуг у сфері активного і екологічного туризму проводиться через Інтернет.

НОМІНАЦІЇ:
1) Краща туристична фірма активного відпочинку України
2) Кращий організатор дитячого активного відпочинку
3) Кращий екотуристичний проект року
4) Краща соціальна ініціатива для активного туризму
5) Кращий інвестиційний/бізнес проект в активному туризмі
6) Кращий гід активного туризму
7) Кращий організатор прокатних послуг
8) Кращий туристичний клуб року
9) Кращий магазин/мережа магазинів туристичного спорядження
10) Кращий вітчизняний виробник туристичного спорядження
11) Кращий об’єкт/атракція/територія активного відпочинку
12) Кращий об’єкт/установа для екологічного туризму
13) Краще видання/телепрограма/радіопрограма про активний відпочинок
14) Краща публікація/телесюжет про активний відпочинок
15) Кращий навчальний заклад/курси з підготовки кадрів для активного туризму
16) Краще видавництво, що сприяє розвитку активного відпочинку
СПЕЦНОМІНАЦІЇ (можливі, але не обов’язкові):


Краща велоініціатива року



Кращі ініціативи для водного туризму



Кращі ініціативи для пішохідного туризму



«Відкриття року»



«Ветеран активного туризму»

