
1/ Podatki o prijavitelju

Polni naziv prijavitelja

Poštna številka in kraj                                                             Ulica, hišna številka

Država

Telefon                                                                                      Telefaks

Elektronska pošta                                                                    Internetna stran

Direktor (ime in priimek)                                                     Kontaktna oseba (ime in priimek)

Elektronska pošta kontaktne osebe     Telefon kontaktne osebe

PRIJAVA - NAGRADA JAKOB 2015

Tema:  Sodobna interpretacija kulturne dediščine lokalnih in
  regionalnih jedi v turistični ponudbi

Rok prijave: 12. januar 2015

2/ Naziv prijavljene vsebine za nagrado Jakob

  Gospodarsko razstavišče d.o.o.
  Dunajska cesta 18, 1000 Ljubljana

  1001 Ljubljana, p.p. 3517

  ID št. za DDV: SI87878879

  tel.: +386/01/300 26 00

  fax.: +386/01/300 26 49

  splet: http://www.gr-sejem.si

  e-pošta: info@gr-sejem.si

Sejmi Ljubljana Trade Fairs 

Alpe − Adria: Turizem in prosti čas 2015

Kraj in datum:     Žig:      Podpis:

3/ Kratek opis prijavljene vsebine (do 30 besed)

RAZPISNI POGOJI ZA NAGRADO JAKOB 2015

Tematika razpisa nagrade za leto 2015
Nagrada JAKOB za turistično kakovost in odličnost v regiji Alpe–Adria za leto 2015 bo podeljena za uresničene turistične projekte na temo “Sodobne interpretacije kulturne dediščine lokalnih 
in regionalnih jedi v turistični ponudbi.
Danes je celotno svetovno turistično prizadevanje močno povezano tudi z odkrivanji lokalne in regionalne kulinarike, ki se navezuje na prizadevanja za ohranjanje biotske različnosti, 
trajnostnega in sonaravnega razvoja. Svetovni turisti spet odkrivajo kulinarične  vrednote letnih časov, lokalna kulinarična znanja, predvsem pa okuse, ki izhajajo iz lokalno pridelanih 
živil. Ponovno odkrivamo bogastva prehranskih kultur, ki so nam jih zapustili naši predniki.  Vendar ne kot neke vrste prehranski »muzej« ali »gledališče« prehranske zgodovine ampak kot 
izzivalna izhodišča za odkrivanje in ustvarjanje novih ustvarjalnih možnosti. Priprava in uživanje jedi se povezujejo z vsakdanjiki in prazniki, šegami in navadami, »skozi« jedi in jedilne obroke 
spoznavamo posamezna okolja in njihove prebivalce. Ob vsem tem si pridobivamo nova znanja, torej se bogatimo!
Katere uresničene rešitve lahko prijavitelji prijavijo na razpis izhaja pravzaprav že iz naslova letošnje teme razpisa.  Torej poudarjamo sodobne interpretacije kulturen dediščine navedenega 
področja. Drugi poudarek je na lokalnem in /ali regionalnem v kulinariki. Komisija bo obravnavala resnično inovativne rešitve, ki se že izvajajo in ne neke ideje, projekte, ki so šele v zasnovah. 

Prijava na razpis mora vsebovati:
1. Naziv (naslov) tematike, ki jo prijavljate.
2. Navedbo nosilca /izvajalca tematike oz. proizvoda, njegov podroben naslov in drugi kontakti.
3. Navedbo avtorjev inovativne tematike.
4. Pregleden in podroben opis vsebine tematike oz. proizvoda, povezanega z razpisano temo (največ do 2 strani).
5. Prijavitelj naj priloži tudi vizualno gradivo o predlagani tematiki ali proizvodu (video, fotogra$ je, prospekti idr.)

Sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo najrazličnejši nosilci oz. avtorji že uresničenih in  izvajanih inovativnih in izvirnih primerov sodobne interpretacije kulturne dediščine lokalnih in regionalnih jedi v 
turistični ponudbi. To so lahko posamezniki, podjetja, lastniki gostinskih lokalov, društva in drugi nosilci turističnega prizadevanja na območju regije Alpe–Jadran. 

Mednarodna strokovna komisija
Mednarodna strokovna komisija bo pregledala vse popolne prispele prijave in izbrala zmagovalno inovativno rešitev na osnovi strokovne presoje. Komisijo imenuje direktor GR in bo objav-
ljena na spletni strani sejma: www.alpeadria-tip.si.

Nagrajenec prejme poleg priznanja »Jakob 2015« še:  
- Nagrado “Jakob 2015” v obliki unikatne steklene skulpture.
- Brezplačen in neopremljen sejemski prostor v velikosti  20 m2 za predstavitev nagrajenega projekta. 
- Opis projekta na spletni strani GR (365 dni). 
- Objavo v  spletni strokovni reviji Turizem, ki jo izdaja SPIRIT SLOVENIJA, javna agencija.
- Zapis o projektu v Oddihu (priloga Dnevnika) do 1 strani; neopremljen sejemski prostor v velikosti 20m2 za predstavitev nagrajenega projekta;

Vsi ostali sodelujoči pri projektu prejmejo diplomo za sodelovanje.

Rok za prijavo in oddajo popolne dokumentacije
Rok za prijavo in  oddajo popolne dokumentacije je 12.1.2015,  na naslov:
Mednarodna nagrada AA »Jakob 2015«, Gospodarsko razstavišče d.o.o., Dunajska 18, 1000 Ljubljana, Slovenija.

S podpisom potrjujemo, da smo v celoti seznanjeni s pravilnikom in razpisnimi pogoji za nagrado Jakob 2015, jih potrjujemo in se z njimi strinjamo. 


