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Kapituła dzieci i młodzieży to nowość w VII edycji
ogólnopolskiej kampanii Hotel Przyjazny Rodzinie
(HPR). Inicjatywa nagradza obiekty sprzyjające
rodzinnemu wypoczynkowi i kobietom w ciąży

Hotel Przyjazny Rodzinie to ogólnopolska kampania i
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konkurs, których celem jest ocena i promocja obiektów
hotelowych, tworzących atrakcyjne warunki wypoczynku i
pobytu dla rodzin z dziećmi w różnym wieku. Przez 7 lat
oceniono i przyznano certyfikaty 450 obiektom hotelowym.

W kwietniu w ramach kampanii została stworzona kapituła
dzieci i młodzieży HPR. Jej szefami zostali Jan Kietliński i
Pola Zabielska. Pola będzie zajmowała się dziećmi do 12.
roku życia, a Janek dziećmi i młodzieżą od 12 roku wzwyż.

- Od samego początku projektu Hotel Przyjazny Rodzinie
dzieci były dla nas najważniejsze, bo to dla ich komfortu
tworzyliśmy miejsca przyjazne rodzinnemu wypoczynkowi.
Po siedmiu latach i ponad 500 audytach kapituły dzieci,
które przez wiele lat oceniały hotele, zdobyły ogromne
doświadczenia. Stąd też pomysł, aby to one opowiedziały
swoim słowami, jak w ich opinii wyglądają obiekty
przyjazne rodzinie – mówi cytowana w komunikacie
prasowym Violetta Hamerska, przewodnicząca kapituły
Hotel Przyjazny Rodzinie.

Tzw. mała kapituła będzie prowadziła własną ocenę hotelu
w postaci rysunków, zdjęć, filmów, opisów (w zależności od
wieku dziecka), odpowiadając na pytania: Dlaczego ten
hotel uważam za wyjątkowy? Czym on się wyróżnia? Oceny
będą prezentowane przy relacji z danego obiektu.

- Myślę, że będzie to niezwykle ciekawe doświadczenie dla nas wszystkich,
wynikające z różnorodnych oczekiwań w zależności od wieku dzieci i młodzieży.
Wiem też od członków kapituły, że dzieci aktywnie biorą udział w pisaniu relacji z
pobytu. Jestem bardzo ciekawa, jak będą wyglądały ich oceny – dodaje Hamerska.

Zbieranie zgłoszeń hoteli do udziału w konkursie trwa do 30 czerwca 2015 roku.

Przeczytaj więcej o:  certyfikat , ciąża , dziecko , hotel , nagroda , plebiscyt , rodzina ,
turystyka rodzinna
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