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KONFERENCJA BRANŻOWA

KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI DO 2025 R.

ZAŁOŻENIA

Rola turystyki we współczesnym świecie stale rośnie i jest bodźcem do rozwoju gospodarczego, czynnikiem rozwoju 
kultury oraz aktywizacji społeczności lokalnych, dlatego jej starannie przemyślany rozwój jest tak ważny z punktu widze-
nia władz samorządowych.

By wspomóc zrównoważony i kompleksowy rozwój turystyki w regionie niezbędna jest współpraca samorządów z przed-
siębiorcami turystycznymi, środowiskiem naukowym oraz całą branżą działającą na rynku turystycznym. Stąd inicjatywa 
wypracowania dokumentu uwzględniającego założenia programowe w zakresie Kierunków Rozwoju Turystyki w Mało-
polsce do 2025 roku. Założenia zawarte w ww. programie umożliwią planowanie spójnych działań samorządów oraz całej 
branży turystycznej, tak by maksymalnie wykorzystać szansę regionu w tym zakresie oraz wykreować atrakcyjną i dobrze 
kojarzoną markę regionu.

CEL

Celem warsztatów jest szeroka konsultacja z samorządami lokalnymi oraz podmiotami działającymi w obszarze turystyki 
stanu obecnego turystyki w regionie, w tym uwarunkowań oraz aktualnych zjawisk i tendencji wpływających na rozwój 
turystyki w Małopolsce. Przyczyni się to w konsekwencji do efektywnego zaprogramowania strategicznych kierunków 
rozwoju produktów i usług turystycznych odpowiadającym realnym potrzebom wszystkich zainteresowanych stron. 

PROGRAM

LOKALIZACJA

    Nowy Targ – w dniu 09.12.2019 r., godz. 12.00-16.00 w Urzędzie Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1

    Krynica-Zdrój – w dniu 10.12.2019 r., godz. 10.00-14.00 w Pijalni Głównej, al. Nowotarskiego 9/3

    Tarnów – w dniu 16.12.2019 r., godz. 12.00-16.00 w Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1 

    Oświęcim – w dniu 17.12.2019 r., godz. 10.00-14.00  w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. Józefa Nojego 2B

WYKORZYSTANIE WIZERUNKU I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

zapraszają  
Tomasz Urynowicz - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 
Grzegorz Biedroń - Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej

Koordynator: Województwo Małopolskie
Organizator: Małopolska Organizacja Turystyczna

Wykonawca merytoryczny: Fundacja Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc 

Każdy uczestnik warsztatów branżowych wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby udziału                           
w warsztatach, jak również na wykorzystanie swojego wizerunku przez organizatora w w/w celu, na wypadek utrwalenia 
jego wizerunku na wykonanej fotografii. Stosowne oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych zostanie 
podpisane przez uczestnika w dniu warsztatów. Niepodpisanie oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobo-
wych uniemożliwi udział w warsztatach.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa w konferencji w wybranej 
lokalizacji. Zgłoszenia proszę przesłać na adres: biuro@mot.krakow.pl, podając imię, nazwisko, instytucję, datę warszta-
tów i kontakt. 

 w przypadku udziału w konferencji w Nowym Targu - do dnia 4.12.2019 r.

 w przypadku udziału w konferencji w Krynicy-Zdroju - do dnia 5.12.2019 r.

 w przypadku udziału w konferencji w Tarnowie - do dnia 11.12.2019 r.

 w przypadku udziału w konferencji w Oświęcimiu - do dnia 12.12.2019 r.

Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu do udziału w konferencji decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

Informacji szczegółowych udziela: 

Mirosław Bartyzel, tel. 12 421 16 04, e-mail: mirekb@mot.krakow.pl 

Szczegółowy program zostanie udostępniony uczestnikom, którzy potwierdzą swój udział w konferencji.

RSVP


