Veřejná výzva: „Dotisk a aktualizace propagačních materiálů – Ostrava“
Destinační management turistické oblasti Ostravsko vyhlašuje veřejnou výzvu pro významná
místa destinace, poskytovatele ubytovacích kapacit, kulturní instituce, kavárny a restaurace
na Stodolní, které mají zájem o zahrnutí do letáků dle zaměření - Navštivte, Stodolní, Trhací
mapa, Ubytování, Film Ostrava- připravované v rámci Regionálního operačního programu
NUTS II Moravskoslezsko. Aktualizace propagačních materiálů je jednou z aktivit projektu
„Akční plán 2014 marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti
Ostravsko“.
Jde o aktualizaci těchto letáků:
1. Navštivte: leták je nyní přeložen do 6 jazykových mutací – čeština, angličtina, němčina,
polština, ruština a francouzština, a seznamuje návštěvníka destinace s nejvýznamnějšími
turistickými atraktivitami.
2. Trhací mapa: obsahuje češtinu, angličtinu, polštinu, ruštinu a němčinu. Mapa slouží pro
rychlou orientaci v destinaci a obsahuje základní informace.
3. Stodolní: leták je přeložen do polštiny, angličtiny a češtiny a přehledně zobrazuje
populární ulici v Ostravě.
4. Ubytování: leták se zaměřením na ubytovací kapacity, restaurace a kavárny v Ostravě
v 5 jazykových mutacích: čeština, angličtina, polština, němčina, ruština.
5. Film Ostrava v češtině a angličtině.
Tato veřejná výzva se týká turistických atraktivit, včetně kulturních atraktivit, restaurací, barů,
kaváren, poskytovatelů ubytovacích služeb, organizátorů akcí a dalších subjektů, které se
podílejí, nebo se chtějí podílet, na propagaci a rozvoji cestovního ruchu v turistické oblasti
Ostravsko a splňují níže uvedená povinná kritéria.
Povinná kritéria pro turistické atraktivity:
- pevně daná otevírací doba, otevřeno alespoň 6 dní v týdnu po celý rok, s výjimkou
uzavření z důvodu údržby.
- má vlastní webovou prezentaci min. v ČJ
- u turistických atraktivit možnost průvodce (min. na objednání/po předchozí domluvě)
v ČJ, AJ, PJ („živý“ průvodce může být nahrazen audio průvodcem)
Povinná kritéria pro restaurace, kavárny, bary, aj.:
- neprovozuje hrací nebo výherní automaty
- má vlastní webovou prezentaci min. v ČJ
- je v provozu alespoň 1 rok, má otevřeno alespoň 6 dní v týdnu po celý rok, s výjimkou
uzavření z důvodu údržby.
- je atraktivní pro návštěvníka cestovního ruchu svým jedinečným a ojedinělým stylem,
či nabídkou regionálních produktů (místní nebo zahraniční speciality)
Povinná kritéria pro poskytovatele ubytovacích služeb:
- absolvování školení či jiné podobné vzdělávací aktivity se zaměřením na kvalitu
služeb v cestovním ruchu
- certifikace ubytovacího zařízení
- doložení kopie certifikátu nebo dokladu o zahájení certifikace ubytovacího zařízení

-

má vlastní webovou prezentaci min. v ČJ a AJ

Povinnosti subjektu: Povinností subjektů, která vyplyne ze zapojení do aktivity, bude
dodržení povinné publicity projektu a propagace aktivity v rámci jejích možností.
Nebude-li objekt splňovat všechna požadovaná kritéria, bude automaticky vyřazen.
Pokud máte zájem být součástí této aktivity a splňujete uvedená kritéria, napište prosím na:
lkajnarova@ostrava.cz nejpozději do pátku 31.10.2014.
V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na Ing. Lucii Kajnarovou, 599 443 079.
Subjekty, které mají zájem se zapojit, vyplní níže přiložený formulář a naskenovaný pošlou
na lkajnarova@ostrava.cz

A) Formulář pro turistické atraktivity:
Název atraktivity:

Kontaktní osoba:

Otevírací doba (pevně daná a alespoň 6
dní v týdnu):

Možnost prohlídky s průvodcem nebo
audio průvodce (ČJ, AJ, PJ) (u
turistických atraktivit):

Vlastní webová prezentace

Čestně prohlašuji, že subjekt, který přihlašuji do této veřejné výzvy, splňuje všechna
požadovaná kritéria.
Datum:
Razítko a podpis:

B) Formulář pro restaurace, kavárny, bary, čajovny:
Název subjektu:

Kontaktní osoba:

Datum zahájení provozu:
Otevírací doba (min. 6 dní v týdnu):
Atraktivnost, produkt

Čestně prohlašuji, že subjekt, který přihlašuji do této veřejné výzvy, splňuje všechna
požadovaná kritéria.
Datum:
Razítko a podpis:

C) Formulář pro poskytovatele ubytovacích služeb:
Název subjektu:

Kontaktní osoba:

Absolvování školení či jiné podobné
vzdělávací aktivity se zaměřením na
kvalitu služeb v cestovním ruchu (uveďte
příklad)
Certifikace ubytovacích zařízení
Vlastní webová prezentace

Čestně prohlašuji, že subjekt, který přihlašuji do této veřejné výzvy, splňuje všechna
požadovaná kritéria.
Datum:
Razítko a podpis:

