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16. ročník soutěže o královnu regionů České republiky 

 

REGION REGINA 2013 
 

pátek 18. ledna 2013,  10:30 – 14 hodin, brněnské výstaviště,  
pódium v pavilonu P – veletrh REGIONTOUR 

V rámci doprovodného programu Mezinárodních veletrhů cestovního ruchu GO a REGIONTOUR 2013                         
(17. - 20. ledna 2013) se uskuteční 16. ročník soutěže o královnu regionů České republiky REGION 
REGINA 2013.  

Letošní novinkou je pořádání soutěže přímo v centru dění na veletrhu REGIONTOUR – na pódiu    
v pavilonu P druhý den veletrhu – v pátek 18. ledna 2013. Dívky tak budou moct přímo na veletrhu 
prezentovat svůj region.  

Do soutěže může dívky vyslat krajský, městský, obecní úřad, případně jiná organizace. Mohou se přihlásit 
také individuálně, musí však prezentovat určitý region.  

Slavnostní vyhlášení výsledků bude následovat po soutěži, tedy 18. ledna 2013 nejpozději ve 14 hodin za 
přítomnosti významných osobností z oblasti cestovního ruchu. Pro nejúspěšnější soutěžící jsou připraveny 
hodnotné ceny. 

Soutěžní disciplíny: 

1. předem připravená pozvánka do regionu s možností PowerPointové prezentace (slovní prezentace, 
popř. scénické ztvárnění, možno také s hudebním podkresem) 

2. předvedení typického krajového prvku (kroj, krajové zvyky, tanec atp.) 
3. VOLNÁ DISCIPLÍNA - prezentace osobního šarmu a elegance libovolným způsobem 
4. prezentace originálního receptu na krajové jídlo –   ukázka krajového jídla či nápoje, slovní  

prezentace, malá degustace porotou a recept písemnou formou (soutěžící bude mít u pódia 
k dispozici svůj stůl, kde si před začátkem soutěže připraví k předvedení a k degustaci krajové jídlo 
či nápoj spolu s písemným receptem v 15 vyhotoveních pro porotu) 

Zvládnutí každé disciplíny je omezeno časovým limitem do 2,5 minuty. 

Přihlášku v elektronické podobě najdete na www.efektmedia.cz 

Uzávěrka přihlášek: 30. listopadu 2012 

Účast v soutěži REGION REGINA 2013 je bez manipulačního poplatku! 

Kontaktní osoba: Mgr. Magdalena Janoutová, tel.: 608 770 233 


