
STATUT 
Novinářské soutěže CTP/FIJET SK 2018 

 
Česká asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu Czech Travel Press CTP, z. s. 
FIJET Slovakia 
 
I.  
Česká asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu Czech Travel Press CTP, z. s. (dále 
CTP) a FIJET Slovakia (dále FIJET SK) vyhlašují novinářskou soutěž  
pro novinářské autorské práce uveřejněné v ČR a SR v roce 2018. 
 
II.  
Kategorie novinářské soutěže CTP pro rok 2018 jsou 
 
Cestujeme na Slovensko pro české autory 
Cestujeme do Česka pro slovenské autory 
 
III.  
V každé kategorii vyhodnotí odborné poroty (česká a slovenská) první tři nejlepší příspěvky, 
a to na základě těchto kritérií: neotřelost námětu, úroveň zpracování a vypovídací 
(informativní) hodnota publikovaného materiálu. Porota nemůže v žádné kategorii udělit dvě 
hlavní ceny a může hlasováním některou z cen zrušit. Porota se může hlasováním 
dohodnout na udělení zvláštní ceny v každé kategorii. 
 
IV.  
Odborná porota má nejméně 3 členy. Členství v porotě je čestné. Porota volí ze svého 
středu nadpoloviční většinou všech členů předsedu, který řídí její schůze. Návrh na předsedu 
poroty předkládá výbor nebo členové CTP. 
 
V.  
Soutěže se mohou zúčastnit členové CTP, FIJET Slovakia i další autoři, jejichž příspěvky 
byly zveřejněny v rámci podpory rozvoje vzájemného cestovního ruchu a splňují zadání 
soutěže. 
 
VI.  
Uzávěrka dodání přihlášených prací je 10. prosince 2018. Soutěžní práci je třeba dodat v 
tištěné podobě, u audio a video nahrávek originál a přepis textu, v případě internetových 
výstupů link. K soutěžním pracím se připojí podepsaná přihláška (ke stažení na webu CTP a 
FIJET). Její součástí je souhlas soutěžícího s použitím jeho soutěžních materiálů pro účely 
propagace soutěže v míře obvyklé a s uvedením autorství. Případné výjimky je třeba 
konzultovat s organizátorem soutěže. 
 
VII.  
Soutěžní práce odevzdá český soutěžící na recepci v budově CzechTourism, Vinohradská 
46, Praha 2. Obálku je třeba označit heslem "Soutěž CTP/FIJET 2018", dále uvést datum 
předání prací na recepci, jméno a příjmení odesilatele (soutěžícího). Soutěžní práce příp. 
zasílané poštou adresujte na Czech Travel Press, k rukám Marie Kysilkové, Vinohradská 46, 
Praha 2,120 00.  
 
VIII.  
Ceny budou předány v zahajovací den mezinárodních veletrhů cestovního ruchu Go a 
Regiontour v Brně v lednu 2019. Ocenění autoři převezmou diplom a cenu. Ceny 
nevyzvednuté do 30. března 2019 propadají ve prospěch organizátorů, pokud nerozhodnou 
jinak.  


