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Dzia³ania Centrum Us³ugowo-Doradczego
Euroregionu Pomerania w Koszalinie
Centrum Us³ugowo-Doradcze w Koszalinie zaprosi³o na 69. Polsko-niemieckie forum przedsiêbiorców „Przemys³ spo¿ywczy
jako rozwojowa bran¿a w Euroregionie Pomerania - kreacja
wartoœci dla regionu dziêki dobrym produktom”, które odbêdzie siê w Neubrandenburgu 10 paŸdziernika 2013r.
Zg³oszenia przyjmowane by³y do 30 wrzeœnia br. na adres mail:
cud@ko-pomerania.pl lub pod numerem telefonu 94 342 65 50
w godz. 7.30-15.30.
14 wrzeœnia 2013 Centrum Us³ugowo-Doradcze Euroregionu
Pomerania w Koszalinie prezentowa³o swoj¹ ofertê podczas Do¿ynek Powiatowych w Biesiekierzu. Stoisko Centrum, na którym
dostêpne by³y materia³y promocyjne projektu oraz informacje o prowadzonych przez CUD dzia³aniach, odwiedzi³o oko³o 100 osób.

Projekt „Transgraniczna Sieæ Centrów Us³ugowo-Doradczych Euroregionu Pomerania na lata 2012-2015” wspó³finansowany ze
œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

Katalog
Bazy Noclegowej
Powiatu
Koszaliñskiego
Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie, dzia³aj¹ce w strukturze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Œrodkowego, po raz kolejny wyda³o
Informator Turystyczny Katalog Bazy Noclegowej Powiatu Koszaliñskiego. Publikacja
zawieraj¹ca informacje o gminach Powiatu,
charakterystykê wybranych obiektów noclegowych oraz informator teleadresowy
udostêpniana jest bezp³atnie w siedzibie
Centrum w Koszalinie oraz m.in. w Centrum
Promocji i Informacji Turystycznej Gminy Mielno. Informator wydano w wersji polskiej
i niemieckiej, dystrybuowany bêdzie tak¿e
na targach turystycznych krajowych i zagranicznych. Informacja o poszczególnych
obiektach zamieszczona zosta³a bezp³atnie.

1I

Gazeta
Ziemska
Dodatek Stowarzyszenia
Gmin
i Powiatów Pomorza Œrodkowego Nr 3 (134)

Sezon letni w Regionalnym
Centrum Informacji
Turystycznej
Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie dzia³a od lipca 2005 roku
w strukturze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Œrodkowego. Siedziba Centrum
mieœci siê przy ul. Dworcowej 11-15. Dzia³ania Centrum ukierunkowane s¹ na turystów,
gestorów bran¿y turystycznej oraz mieszkañców Koszalina i regionu.
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nformacja turystyczna w sezonie letnim
czynna by³a od poniedzia³ku do pi¹tku
w godzinach 8.00-18.00 i w soboty w godzinach 8.00-16.00. Obs³ug¹ ruchu turystycznego zajmowa³y siê trzy osoby. Informacji udzielano osobiœcie, telefonicznie
i poczt¹ e-mailow¹. Dla odwiedzaj¹cych dostêpne jest stanowisko komputerowe oraz
dwa infokioski.
RCIT posiada swoj¹ stronê internetow¹
www.it-pomorze.pl, która dostarcza szeroki
wachlarz informacji krajoznawczych, z zakresu zagospodarowania turystycznego
oraz informacje praktyczne i u¿ytkowe.
W przeci¹gu trzech miesiêcy (czerwiec sierpieñ) zanotowano 26.949 wizyt na stronie internetowej. W tym samym okresie roku
poprzedniego liczba wizyt na stronie wynosi³a 22.249.
Od czerwca do sierpnia 2013 z us³ug
Centrum skorzysta³y 3.484 osoby (ponad 7%
wiêcej w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku). Kulminacyjnym miesi¹cem
jest tradycyjnie miesi¹c lipiec. Dominuj¹c¹
grup¹ wœród turystów zagranicznych stanowi¹ osoby z Niemiec. W lipcowe upale
dni odnotowano mniej klientów. Natomiast
przy pochmurnej pogodzie zdecydowanie
wiêcej osób odwiedza nasze Centrum.
W wiêkszoœci s¹ to osoby z centralnej
i po³udniowej Polski, wypoczywaj¹ce na
Œrodkowym Wybrze¿u.
W sezonie letnim turystów interesuje co
i gdzie mo¿na zwiedziæ w Koszalinie
i w okolicy. Pytaj¹ te¿ o œcie¿ki rowerowe,
akweny wodne, kwatery agroturystyczne
i wolne miejsca noclegowe. Interesuj¹ ich
ciekawe zabytki lub to, gdzie z dzieæmi warto spêdziæ wolny czas. Z serii „coœ dla cia³a” informacje dotycz¹, gdzie mo¿na dobrze
i tanio zjeœæ. W krêgu zainteresowañ s¹
równie¿ wydarzenie kulturalne i rekreacyjne oraz rozk³ady jazdy poci¹gów i lokalnej
komunikacji busów. Informacje przekazywane osobiœcie dodatkowo wspomagane s¹
materia³ami drukowanymi w postaci np.
Mapy turystycznej Powiatu Koszaliñskiego,
Informatora Turystycznego Koszalina, ulotki Atrakcje dla dzieci Koszalin i Powiat Koszaliñski, kalendarza wydarzeñ kulturalnych
i sportowych oraz informatora wakacyjnego Gminy Mielno.
Wa¿nym i popularnym narzêdziem pracy pracowników RCIT jest plan miasta Koszalina oraz Mielna w formacie A-4.
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W koszaliñskim Centrum mo¿na te¿ kupiæ przewodniki, mapy, ró¿nego rodzaju foldery, a tak¿e gad¿ety promocyjne Koszalina i Mielna - d³ugopisy, kubki, koszulki, plecaki, magnesy, smycze, breloczki. Najwiêksze wziêcie maj¹ koszulki i kubki z nadrukiem logo Koszalina.

W RCIT otrzymaæ mo¿na bezp³atne materia³y promocyjno - informacyjne o regionie koszaliñskim oraz publikacje dotycz¹ce atrakcji turystycznych wybranych regionów i miast województwa zachodniopomorskiego.
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Konkurs
na Najlepsze
Centrum Informacji Turystycznej
Polska Organizacja Turystyczna jest organizatorem konkursu Najlepsze Centrum Informacji Turystycznej w Polsce. W tym
roku odbywa siê IX edycja tego konkursu, do którego zg³osi³o
swoj¹ kandydaturê Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Koszalinie. Dla przypomnienia w tym samym konkursie
w roku 2009 RCIT zajê³o III miejsce w kategorii miast powy¿ej
75 tys. mieszkañców.
Celem konkursu jest wy³onienie najlepiej
dzia³aj¹cych centrów informacji turystycznej w kraju, podniesienie jakoœci us³ug zwi¹zanych z obs³ug¹ turysty, zwiêkszenie zainteresowania w³adz samorz¹dowych i lokalnych tworzeniem sieci informacji turystycznej oraz rozpowszechnianie nowych
produktów turystycznych.

Od 2010r. w konkursie mog¹ braæ udzia³
wszystkie scertyfikowane placówki informacji turystycznej dzia³aj¹ce zgodnie z zasadami i standardami Polskiego Systemu Informacji Turystycznej.
RCIT zg³osi³o swoj¹ kandydaturê w kategorii „Najlepszy z najlepszych”, kategorii

wprowadzonej jednorazowo w zwi¹zku
z 50-leciem Systemu Informacji Turystycznej w Polsce
Zg³oszone do konkursu placówki „IT”
oceniane s¹ z uwzglêdnieniem w szczególnoœci takich elementów jak: lokalizacja placówki, wygl¹d, funkcjonalnoœæ i estetyka jej
wnêtrza, dostêpnoœæ dla turystów, w tym
niepe³nosprawnych, godziny pracy, kwalifikacje pracowników, w tym znajomoœæ jêzyków obcych, jakoœæ, zasiêg i kompletnoœæ
udzielanych informacji, zaopatrzenie w materia³y informacyjno-promocyjne.
Wyniki konkursu zostan¹ opublikowane
na ³amach m.in. „Aktualnoœci Turystycznych” oraz wykaz laureatów zostanie zamieszczony na stronie internetowej
www.pot.gov.pl.
Wrêczenie statuetek i dyplomów odby³o
siê 23 wrzeœnia br. w Warszawie w Teatrze Polskim podczas Gali z okazji Œwiatowego Dnia Turystyki i 50-lecia Systemu Informacji Turystycznej w Polsce.

Zawody w krêgle dla podopiecznych œwietlic wiejskich
W miesi¹cach lipiec - sierpieñ Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Œrodkowego w ramach trwa³oœci projektu pn.
„Na wsi te¿ mo¿na siê bawiæ (…)” w zakresie dzia³ania „Odnowa i rozwój wsi” objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zorganizowa³o dla
podopiecznych œwietlic wiejskich z gmin
cz³onkowskich Stowarzyszenia wyjazdy do
Koszalina na krêgle. W rozgrywkach bowlingowych przez piêæ dni uczestniczy³o 172
dzieci i m³odzie¿y ze œwietlic z miejscowoœci Bêdzino, Manowo, Bonin, Wyszewo,
Maszkowo, Rzepkowo, Karnieszewice,
Chocimino, Jacinki, Sowinko, Rekowo.
Podczas rozgrywek dzieci otrzyma³y
ma³y poczêstunek. Gra polegaj¹ca na toczeniu kuli po torze i str¹caniu krêgli przynios³a
du¿o radoœci i zabawy. Dla najlepszych graczy, którzy zdobyli najwiêcej punktów na
swoich torach przygotowano drobne upominki. Ca³oœæ przedsiêwziêcia przygotowali
pracownicy Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej dzia³aj¹cego w strukturach
Stowarzyszenia.
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