Harmonogram 12. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy
1. Přihlášení středních škol
 Proběhne od 1. 9. do 14. 9. 2020 na webových stránkách soutěže
www.ourregion.cz prostřednictvím zřízení kontaktního místa – určení kontaktní
osoby v příslušné střední škole.
2. Přihlášení soutěžících
 Proběhne od 14. 9. 2020, 14.00 hodin do 12. 10. 2020, 14.00 hodin
na webových stránkách www.ourregion.cz.
 Přihlašovací jméno a heslo pro průběžnou část soutěže obdrží soutěžící
v kontaktním místě ve své střední škole.
3. Průběžná část
 V období od října do prosince proběhne na webových stránkách
www.ourregion.cz pět kol, a to 12. 10. 2020, 2. 11. 2020, 23. 11. 2020,
14. 12. 2020 a 11. 1. 2020, zpravidla od 14.00 hodin, v nichž budou soutěžící
odpovídat na sedm otázek, které se vztahují ke Kraji Vysočina.
 Každá z otázek má čtyři možnosti odpovědí, z nichž pouze jedna je správná.
Dvě otázky jsou zadány v anglickém jazyce a jedna z otázek může být bonusová.
Bodově ohodnocena je rovněž doba, kterou soutěžící potřebují k odeslání
odpovědí.
 Do finále postoupí třicet nejúspěšnějších soutěžících.
4. Finále
 Do 19. 2. 2021 zašlou finalisté elektronickou prezentaci na téma „Náš kraj
mýma očima aneb Vítejte na Vysočině“ zpracovanou v anglickém jazyce
a v aplikaci Microsoft PowerPoint. Kraj Vysočina má turistům co nabídnout… Na
jaká místa bych je zavedl/a já, kdybych je po Vysočině prováděl/a, a z jakého
důvodu? Čím je Vysočina typická a čím je naopak výjimečná?
 Finále proběhne v březnu v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina.
 V 1. finálovém kole budou finalisté odpovídat na dvacet testových otázek
týkajících se Kraje Vysočina a ve 2. finálovém kole vystoupí deset nejlepších
finalistů se svými prezentacemi. Nejen testové otázky, ale také vystoupení
finalistů jsou v anglickém jazyce.
5. Hlasování o nejzdařilejší prezentaci (doprovodná aktivita soutěže)
 Proběhne na webových stránkách www.ourregion.cz od 24. 2. 2021, 14.00 hodin
do 3. 3. 2021, 14.00 hodin.
 Autoři tří prezentací s nejvyšším počtem hlasů obdrží knižní publikace, které jim
budou předány při slavnostním vyhlášení výsledků v den konání finále.
6. Výhra
1. – 3. místo:
4. – 5. místo:
od 6. místa:

dvoutýdenní kurz anglického jazyka
notebook
hodnotné věcné dary

Pozn.: Podrobnější informace naleznete v propozicích.

