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Koleżanki i Koledzy Przewodnicy!

Zapraszamy wszystkich przewodników - krasomówców do Pszczyny, gdzie w dniach 22 - 24
marca 2019 r. odb ędzie się VI Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Przewodników o tytu ł
„Przewodnik - Krasomówca".
Na stronie internetowej www.przewodnicy.pttk.pl znajdziecie Regulamin Ogólnopolskiego
Konkursu Krasomówczego o tytu ł „Przewodnik - Krasomówca" oraz Kart ę Zgłoszenia udziału
w konkursie (uczestnika lub „kibica"). Konkurs jest przeprowadzany w Pszczynie po raz szósty i za
każdym razem ma coraz wi ęcej zwolenników i coraz wyższą not ę za poziom uczestników
i organizacj ę Konkursu. Przesłuchania eliminacyjne uczestników odb ędą się w Salach Stajni
Książęcych a finały, w reprezentacyjnej sali pa łacu pszczy ńskiego w Sali Lustrzanej.
Mamy nadziej ę, że tak jak w ubiegłych latach, bardzo mi ła i przyjazna atmosfera, b ędzie
towarzyszyła Wam w Pszczynie. Liczymy na to, że będzie Was jeszcze wi ęcej niż w ubiegłym roku
a przewidziane niespodzianki krajoznawcze planowane przez Ko ło Przewodników Beskidzkich
i Terenowo - Nizinnych im. Haliny i Witolda Jakubowskich Oddzia łu PTTK „Ziemia Pszczy ńska"
w Pszczynie zadowol ą wszystkich.
Serdecznie zapraszamy wszystkich tych, którzy chcieliby zmierzy ć się w przewodnickim
pojedynku „na słowa" wypowiadane w pi ęknej polszczyźnie, sprawdzi ć jakość swojego warsztatu
przewodnickiego, a przede wszystkim spotka ć się na niwie towarzyskiej z kole żankami i kolegami
z całej Polski. Zapraszamy tak że tych wszystkich przewodników i sympatyków, którzy lubi ą
posłuchać pięknych wypowiedzi, dowiedzie ć się czego ś nowego a także miło i pożytecznie sp ędzić
czas.
Uczestnikami zmaga ń krasomówczych b ędą przewodnicy turystyczni niemal z ca łej Polski
a wśród nich nie powinno zabrakn ąć przewodników z Waszego regionu. Tematyka wypowiedzi b ędzie
dotyczyła szeroko rozumianego krajoznawstwa promuj ąc polskie zabytki, przyrod ę oraz ludzi
zasłużonych dla regionów. Uważamy, że Konkurs będzie doskonałą zachętą do promocji Waszego
regionu jak i do zachęcenia innych do jego odwiedzenia.
Serdecznie prosimy o rozpropagowanie informacji o Konkursie we wszystkich Ko łach, Klubach
i Oddziałach zrzeszaj ących przewodników.
Pamiętajcie, że go ścinna Pszczyna, jest gotowa na Wasze przyj ęcie oczekuj ąc na Wasz przyjazd.
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