PREMIS BC TOURS
ALS MILLORS PROJECTES DE RUTES PER A TURISTES DE CREUER QUE VISITEN LES ILLES
BALEARS

Atorgats per la companyia BC Tours
Objectiu
L’objectiu d’aquests premis és fomentar la innovació, la creativitat i l’excel·lència
acadèmica entre els alumnes de la Facultat de Turisme.
Concretament els alumnes hauran de dissenyar projectes de rutes turístiques (ja siguin
culturals, naturals, comercials, mixtes, etc.), especialment adreçades a turistes de
creuer que fan una estada d’un dia en alguna de les illes Balears.
Aquests premis valoraran especialment la inclusió de noves propostes, que
introdueixin aspectes innovadors sobre l’oferta actual d’excursions per turistes de
creuer. Es valorarà especialment la creativitat, la novetat, la precisió en l’elaboració de
les rutes/activitats, així com la incorporació d'aspectes relacionats amb les noves
tecnologies de la comunicació.
A qui s’adreça?
Aquest premi s’adreça als estudiants dels diferents estudis organitzats per la Facultat
de Turisme de la UIB (graus, dobles graus, màsters i títols propis).
Els projectes han de ser innovadors, creatius però al mateix temps realistes. Es
recomana que els alumnes visitin les següents pàgines web per tal de conèixer quina
es la oferta de excursions que s’ofereix actualment als turistes de creuer que visiten
les nostres illes.
§

http://www.royalcaribbean.com/cruiseplanner#excursions

§

http://www.celebritycruises.com/plan-a-cruise/shore-excursions

§

https://www.azamaraclubcruises.com/es/explore

Els projectes han de ser substancialment diferents a les excursions que ja s'ofereixen,
i han d’incloure noves rutes, idees innovadores i creatives.
Els projectes s’han de presentar íntegrament en llengua anglesa.
Criteris del premi i selecció dels guanyadors
Els projectes presentats seran avaluats per la comissió avaluadora, sobre la base dels
criteris següents:
1. Viabilitat de la ruta proposada (detall de la logística, cost econòmic, etc.)
2. Creativitat i novetat de la proposta (anàlisi de l’oferta actual i contribució de la
proposta presentada)
3. Valor afegit cultural i/o mediambiental de la proposta

4. Impactes positius que el projecte pot generar sobre la societat balear
(recuperació de patrimoni artístic, impactes positius sobre col·lectius amb risc
d'exclusió social, revalorització d'espais naturals o culturals, etc.)
5. Sostenibilitat de la ruta tant des del punt de vista econòmic com mediambiental
i social
6. Nivell d’incorporació de les noves tecnologies de la informació (sistemes de
geoposicionament o geomàrqueting, desenvolupament d’aplicacions mòbils,
creació de comunitats virtuals, etc.)
7. La visita que es projecta s’ha de poder fer en un sol dia, ja que aquest és el
temps d’estada habitual dels turistes que ens visiten amb un creuer
8. Els projectes han de presentar-se en llengua anglesa.
Cessió de drets
Els autors dels projectes presentats cedeixen gratuïtament i en exclusiva els drets
d’explotació (utilització comercial, reproducció, distribució, comunicació pública i
transformació, en qualsevol de les modalitats d’explotació existents i conegudes al dia
de la data) dels seus projectes a BC Tours, per el termini màxim de duració dels
mateixos i extensible a tots els països del món.
Terminis
Els alumnes lliuraran als serveis administratius de l'edifici Gaspar Melchor de
Jovellanos un sobre amb la documentació següent:
§

Un full amb les dades personals: nom complet, adreça postal, telèfon de
contacte, adreça electrònica i estudis

§

Una còpia de l'expedient acadèmic

§

Una fotocòpia del DNI

§

Un dispositiu USB amb la informació següent (tots els documents han de
presentar-se en els formats: pdf, Word, PowerPoint i/o Excel o equivalents):

§

§

o

Tota la documentació anterior en format electrònic (full amb dades
personals, DNI, expedient acadèmic)

o

Un fitxer amb el projecte dissenyat

o

Important: per tal de garantir l'anonimat en el procés d’avaluació del
projecte, al fitxer del projecte no hi pot aparèixer el nom de l’alumne,
sols el títol del projecte. En cas que al projecte lliurat hi consti el nom de
l'alumne, el projecte pot ser rebutjat automàticament

Els projectes es lliuraran en el format següent:
o

El projecte s’ha de presentar en llengua anglesa.

o

Mida màxima de lletra: Arial 12

o

Interlineat: senzill.

El projecte es lliurarà als serveis administratius de l’edifici G. M. de Jovellanos,
adreçat al degà de la Facultat de Turisme

§

La data màxima de lliurament de la documentació és el dia 20 de Desembre
de 2016.

La resolució dels premis es durà a terme durant el mes de Gener de 2017. La
resolució del premi es comunicarà als alumnes premiats, mitjans de comunicació i
membres de la Facultat de Turisme. El tribunal es reserva el dret de deixar deserts els
premis.
L’atorgament dels premis es farà durant l’acte de benvinguda dels nous estudiants de
la Facultat de Turisme.
Dotació del premi
Cada curs acadèmic es concediran dos premis BC Tours als millors projectes de rutes
per a turistes de creuers que visiten les Illes Balears. Concretament es concediran:
§

Un premi a la millor proposta per a l'illa de Mallorca

§

Un premi a la millor proposta per a les illes de Menorca i Eivissa-Formentera

La dotació de cada premi serà d’una setmana de creuer per a dues persones, amb
sortida i arribada al port de Palma.
La tipologia i els continguts del creuer seran determinats cada curs per la companyia
BC Tours.
Tribunal
El tribunal d’aquests premis està format per:
§

El degà, els vicedegans i el secretari de la Facultat de Turisme

§

Un membre representant de l’entitat finançadora del premi (BC Tours).

El veredicte del tribunal s’efectuarà per majoria de vots i serà inapel·lable.

