
 

 

 

Zasady organizacji oraz udziału  
 w IV edycji Weekendu na Szlaku Piastowskim  

 
 

1. Głównym celem organizacji IV edycji Weekendu na Szlaku Piastowskim (zwanym 
dalej: Weekendem) jest: 
• stworzenie atrakcyjnej oferty turystycznej na Szlaku Piastowskim w jednym 

czasie, w jak największej ilości obiektów szlaku  
• promocja oferty szlaku wśród mieszkańców Wielkopolski, Kujaw oraz pozostałych 

regionów Polski, w tym szczególnie województw ościennych 
• wzrost ilości turystów oraz odwiedzających w obiektach i miejscowościach szlaku 

w trakcie Weekendu  
2. Głównym organizatorem Weekendu  jest Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w 

Wielkopolsce” (koordynator szlaku w Wielkopolsce). 
3. Organizację wydarzenia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wspiera 

Inowrocławska Lokalna Organizacja Turystyczna (koordynator szlaku na Kujawach). 
4. IV edycja Weekendu odbędzie się w roku 2019 w dniach od 21 do 23 czerwca. 
5. Motywem przewodnim IV edycji Weekendu są „Gry i zabawy małych Słowian” 
6. W weekendzie mogą brać udział instytucje i podmioty zlokalizowane na obu trasach 

przebiegu szlaku, w tym szczególnie: 
• obiekty Szlaku Piastowskiego 
• jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki podległe 
• partnerzy komercyjni 
• organizacje pozarządowe 
• branża turystyczna 

7. Preferowanymi formami atrakcji podczas IV edycji Weekendu są: 
• inscenizacje piastowskie 
• warsztaty 
• gry terenowe, questy 
• wystawy tematyczne 
• koncerty 
• targi produktów regionalnych 
• fabularyzowane spacery z przewodnikiem, w tym szczególnie w miejscach mniej 

dostępnych na co dzień i w niestandardowym czasie 



 

• wszelkie formy turystyki kwalifikowanej, takie jak: rajdy piesze, rajdy 
rowerowe, spływy kajakowe, rajdy motocyklowe, rajdy samochodowe 

• przedwakacyjna promocja oferty komercyjnej (w tym. m.in. baza noclegowa, 
gastronomiczna) 

8. Preferowane formy atrakcji, o których mowa w pkt. 7, winny być skierowane w 
sposób szczególny dla rodzin z dziećmi.  

9. Obiekty szlaku i instytucje biorące udział w Weekendzie same proponują atrakcje 
dla jego uczestników oraz wnoszą swój wkład rzeczowy i organizacyjny konieczny 
do zapewnienia ich właściwej realizacji.  

10. Partnerzy Weekendu organizujący wszelkie formy turystyki kwalifikowanej 
ponoszą samodzielnie odpowiedzialność za organizację proponowanych wydarzeń, 
pobierają ewentualne opłaty od uczestników oraz w razie niekorzystnych 
warunków pogodowych podejmują samodzielnie decyzję odnośnie odwołania 
imprezy, informując jednocześnie o zaistniałym fakcie organizatora Weekendu.  

11. Atrakcje zgłoszone przez obiekty zostaną zakwalifikowane przez organizatora 
Weekendu jako: priorytetowe lub standardowe.  

12. Atrakcja zostanie uznana przez organizatora za priorytetową wówczas, gdy: 
• zostanie przygotowana specjalnie na okoliczność udziału w Weekendzie i będzie 

się wyróżniała poprzez zaangażowanie znacznego wkładu organizacyjnego, 
rzeczowego i finansowego ze strony podmiotu zgłaszającego daną atrakcję  
lub 

• będzie miała unikatowy charakter na tle pozostałych proponowanych atrakcji, a 
przygotowanie której wymagało dużego zaangażowanie ze strony podmiotu 
zgłaszającego 

13. Atrakcje uznane za priorytetowe będą miały zapewnioną większą promocję przez 
organizatora Weekendu niż atrakcje standardowe. 

14. Zakłada się następujący zakres działań promujących Weekend (od IX 2018 do VI 
2019) realizowany przez koordynatorów szlaku: 

• dystrybucja ulotki zapowiadającej Weekend do obiektów szlaku, punktów IT na 
szlaku, do organizatorów piastowskich wydarzeń i cyklicznych imprez, na 
krajowych targach turystycznych itp. 

• produkcja spotu filmowego oraz jego udostępnianie na wszelkich dostępnych 
nośnikach informacji 

• uruchomienie wydarzenia na Facebooku przez 
www.facebook.com/ZwiedzajSzlakPiastowski/ oraz systematyczne 
umieszczanie postów zapowiadających poszczególne wydarzenia w trakcie 
Weekendu 



 

• realizacja płatnych kampanii na Facebooku adresowanych do dedykowanych 
odbiorców wydarzenia 

• cykl artykułów na oficjalnej stronie szlaku www.szlakpiastowski.pl wraz z 
publikacją szczegółowego harmonogramu Weekendu 

• organizacja wizyty studyjnej dla dziennikarzy regionalnych z województw 
ościennych i blogerów wiosną 2019 roku 

• cykl płatnych spotów radiowych w regionalnych rozgłośniach radiowych (od 
kwietnia 2019 roku w województwach ościennych, na 30 dni przed 
wydarzeniem w Wielkopolsce i na Kujawach) 

• płatna reklama w prasie regionalnej w województwach ościennych  
• cykl konferencji prasowych na szlaku, wysyłka informacji prasowych do prasy 

lokalnej oraz prasy branżowej 
• druk szczegółowych harmonogramów i ich dystrybucja na całym szlaku 
• druk plakatów dt. Weekendu i ich dystrybucja na całym szlaku 
• druk plakatów informujących o udziale branży turystycznej w Weekendzie 

(„obiekt bierze udział w IV Weekendzie na Szlaku Piastowskim”) 
• reklama Weekendu w kolejach wielkopolskich oraz kolejach kujawsko-

pomorskich  
15. Na działania ujęte w pkt. 14 koordynatorzy szlaku wydatkują środki własne oraz 

mają prawo ubiegać się o środki zewnętrzne z innych dostępnych źródeł.  
16. Termin nadsyłania proponowanych atrakcji, które miałyby się znaleźć w 

harmonogramie Weekendu upływa w dniu 31 stycznia 2019 roku. 
17. Branża turystyczna, w tym głównie właściciele bazy noclegowej i gastronomicznej, 

w terminie do 28 lutego 2019 roku mogą zgłaszać swój udział w Weekendzie w 
przedwakacyjnej sprzedaży swojej oferty wraz z podaniem proponowanej 
promocji cenowej.  

18. Branża turystyczna, o której mowa w pkt. 17, będzie miała zapewnioną przez 
organizatora Weekendu promocję swojej oferty na stronie internetowej 
www.szlakpiastowski.pl oraz www.facebook.com/ZwiedzajSzlakPiastowski/ i na 
stronie Facebook-owej wydarzenia. 

19. Zgłoszenia udziału w Weekendzie należy kierować do właściwych koordynatorów 
szlaku w terminach, o których mowa w pkt. 16 i 17: 

• na terenie Wielkopolski – Agnieszka Rzempała – Chmielewska, e-mail: 
arc@powiat-gniezno.pl, tel. 606 763 972 

• na terenie Kujaw -  Natalia Gotowalska, e-mail: biuro@inlot.pl, 
tel. /52/ 355 53 71 


