Παρακαλούµε µην στέλνετε τις απαντήσεις σας σε αυτή τη διεύθυνση
Μπορείτε να επικοινωνείτε µε το ΗΑΤΤΑ στη διεύθυνση: hatta@hatta.gr

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ
Αθήνα, Πέµπτη 26 Σεπτεµβρίου 2013

∆ελτίο Τύπου:
Παγκόσµια Ηµέρα Τουρισµού 2013
«∆ΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗΣ»: ∆ιαγωνισµός για µαθητές
Ο ΗΑΤΤΑ γιορτάζει φέτος την Παγκόσµια Ηµέρα Τουρισµού «κλείνοντας το µάτι» στη νέα γενιά!
Με αφορµή τον σηµερινό εορτασµό ο Σύνδεσµος των Εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων
εξαγγέλλει πανελλήνιο διαγωνισµό µε τίτλο «∆εκάλογος Τουριστικής Συνείδησης», ο οποίος απευθύνεται
στους νέους σχολικής ηλικίας.
Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΗΑΤΤΑ, κ. Γ. Τελώνης: «η Παγκόσµια Ηµέρα Τουρισµού δίνει το έναυσµα να
σκεφτούµε και να συνειδητοποιήσουµε όλοι τον σηµαντικό ρόλο που διαδραµατίζει ο τουρισµός στην κοινωνική
και οικονοµική µας ζωή. Στόχος µας είναι η ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και διαµόρφωση τουριστικής
συνείδησης της νέας γενιάς, προκειµένου να συµβάλλει, µακροπρόθεσµα, στην ποιοτική και αειφόρο ανάπτυξη
του ελληνικού τουρισµού»
Ο ΗΑΤΤΑ καλεί τους νέους σχολικής ηλικίας να συµµετάσχουν στον διαγωνισµό (οµαδικά ή ατοµικά) µε: σκίτσο / ζωγραφική, ή - φωτογραφία, ή – βίντεο, συνοδευόµενα από µία ή περισσότερες λεζάντες µε τις
οποίες θα περιγράφονται ένας ή περισσότεροι βασικοί παράγοντες που διαµορφώνουν την Τουριστική
Συνείδηση.
Πλούσια δώρα θα συνοδεύσουν τα βραβεία-διακρίσεις, τα οποία θα δοθούν στους νικητές σε ειδική
εκδήλωση.
Τα Υπουργεία Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Τουρισµού πρέπει να είναι φυσικοί σύµµαχοι σε
αυτή την πρωτοβουλία και να ενώσουν τις δυνάµεις τους στον κοινό αυτό στόχο.
Η ηµεροµηνία έναρξης και οι όροι του διαγωνισµού θα ανακοινωθούν µέσω του Τύπου.
Με τον διαγωνισµό αυτό ξεκινά µια σειρά πρωτοβουλιών µε σκοπό την περαιτέρω πληροφόρηση και
δραστηριοποίηση των νέων, στον τοµέα του τουρισµού, µε επιµορφωτικές και λοιπές δράσεις και την
ανάπτυξη του εσωτερικού και εισερχόµενου τουρισµού.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µαζί µας στο ΗΑΤΤΑ
Γραφεία Συνδέσµου: Τηλ. 210 9223522, Fax 210 9233307
Email: hatta@hatta.gr, Web site: www.hatta.gr
Πρόεδρος: κ. Γιώργος Τελώνης, τηλ. 6974 634000
∆ιευθύντρια: κα. Άννα Ανυφαντή, τηλ. 6973 043504

