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1. Członkowie LokaJnej Organizacji Turystyczuej „Marina '

f

\ Z końcem roku 2015 Stowarzyszenie zrzeszało 57 podmiotów, w tym: 10 jednostek samorządu terytorialnego
\
(Powiat Koniński. Miasto Konin. Miasto i Gminę Slesin, Gminy: Kleczev\. Skulsk. Wierzbmek. Wilczy n. Kramsk.
Rzgów. Krzymów). 18 osób fizycznych oraz 29 innych podmiotów, takich jak organizacje pozarządowe, szkoh'. hotele,
ośrodki wczasowe, czy gospodarstwa agrofurystycznc.
.1

—

Na przestrzeni dwunastu miesięcy 2015 roku \v poczet członków enyczajnych Stowarzyszenia został przyjęty
jeden samorząd gminny - Gmina Krzyraów (16 marca 2015 r., uchwala nr 4R/H/2015). jedna osoba fizyczna - Mateusz
Kowalewski (16 marca 2015 r., uchwala nr 49/11/2015) oraz pięć podmiotów prowadzących działalność w obrębie
turystyki: Horyzont Joanna Grochowska-Ludzkowska (20 kwietnia 2015 r., uchwala nr 53/11/2015). Paweł Walczak
Gospodarstwo Ogrodnicze (20 kwietnia 2015 r. uchwala nr 53/H/2015). TEN Marek Sokolowski (23 lipca 2015 r.,
uchwala nr 57/11/2015). „MRÓWKORAT Lena Zawadka (24 sierpnia 2015 r., uchwala nr 58/11/2015). OSADA NAD
GOPLEM Danuta Wietrzykowska (24 sierpnia 2015 r. uchwala itr 58/11/2015).
W tym okresie z listy członków zwyczajnych organizacji skreślono z listy członków dwie osoby fizyczne Tadeusza Jankowskiego (16 marca 2015 r., uchwala nr 50/11/2015) oraz Mieczysława Ługowskiego (20 kwietnia 2015 r.,
uchwala nr 54/11/2015). 16 marca 2015 r. na mocy uchwały numer 51/11/20] 5 skreślono również z listy członków dwa
podmiot): Agrofrajda ..Krystianome Ranczo" Deieszkiew icz Ryszard ora/. Termy Śłesińskie Sp, z o. o. Skreśleń
dokonano w oparciu o § 15, pkt. Ib statutu Stowarzyszenia

2. DsiaSalność Zarządu Stowarzyszenia
W 2015 r. Stowarzyszenie realizowało zadania zgodnie z przyjętym Planem działania Lokalnej Organizacji
Turystycznej ..Marina". Zarząd Stowarzyszenia nadzorował i koordynował bieżącą działalność LOT „Marina" oraz
prowadzonego przez Stowarzyszenie Centrum Informacji Turystycznej*** w Koninie.
Do 21 kwietnia 2015 r. pracami Stowarzyszenia kierował zarząd wybrany podczas Walnego Zebrania Członków
Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina7" z dnia 19 czerwca 2012 roku, na mocy Uchwały nr 5/2012, w składzie:
Marek Waszkowiak - wiceprezes zarządu. Andrzej Łącki - sekretarz. Wanda Musiał - skarbnik. Bogdan Bcroński.
Waldemar Jaskółski. Mariusz Zabonwski - członkowie zarządu, na którego czele stalą Małgorzata Waszak. pełniąca role
prezes Stowarzyszenia (na mocy Uchwały nr 4/2012 Walnego Zebrania Członków z dnia 19 czerwca 2012 r).
W związku ze złożonymi rezygnacjami z pełnienia funkcji przez Marka Waszkowiaka oraz Małgorzatę Waszak zarząd
zmienił skład. Od 21 kwietnia 2015 r. na mocy uchwał Walnego Zebrania nr 7/2015. 10/2015. 11/2015, 12/2015 zarząd
funkcjonował w nowym rozszerzonym składzie (9 osób): Wanda Musiał - prezes zarządu. Marek Zawidzki - wiceprezes
zarządu. Andrzej Łącki - sekretarz. Władysław Kccaj - skarbnik oraz Bogdan Boroński, \\b1denrar jaskólski. Mariusz
Zaborowski, Małgorzata Waszak. Marek Waszkowiak - członkowie zarządu.
W okresie sprawozdawczym Zarząd LOT ..Marina" cdbyl sześć posiedzeń (16 marca 2015 r. 20 kwietnia 2015
r. 18 maja 2015 r. 23 lipca 2015 r. 24 sierpnia 2015 r., 11 grudnia 2015 r.), na którym podjęto łącznie 17 uchwal
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dotyczących: przyjęcia sprawozdania 7. działalności za 2014 rok (Uchwala 44/11/2015), przyjęcia

sprawozdania

finansowego za rok 2014 (Uchwała 45/11/2015). przyjęcia planu działania n;i rok 20 i 5 (Uchwala 46/IS/2015). przyjęcia
planu finansowego na rok 2015 (Uchwala 47/11/2015). przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia
(Uchwal} 48-49/11/20! 5). skreślenia z listy członków zwyczajnych Siowar/>szeiiia (Uchwały 50-51/11/2015). złożenia
oświadczenia Zarządu o niepcdleganiu sprawozdania finansowego za 2014 t badaniu (Uchwala 52/11/2015). przyjęcia w
poczel członków zwyczajnych Stowarzyszenia

(Uchwala 53/11/2015). skreślenia z listy członków zwyczajnych

Stowarzyszenia (Uchwala 54/11/2015), umocowania do skJadania w imaemu Stowarzyszenia oświadczeń woli w
sprawach majątkowych i innych niż majątkowe (uchwala 55/11/2035), nadsn;a upoważnienie do podejmowania decyzji
kadrowych i bieżących spraw dotyczących pracowników Stowarzyszenia (Uchwaia 56/11/20)5). przyjęcia w poczet
członków zwyczajnych Stowarzyszenia (UchwaSy 57-5o/II/20!5), zaUrierd/r^ia zmian w planie finansowym na 2015 r
(Uchwały 59-60/11/2015).
W raportowanym okresie prezes zarządu otrzymała zaproszenie na walne zebrania czJonków Stowarzyszeń
..Wielkopolska Wschodnia" (7 maja 2015 roku) oraz ..Solidarni w Partnerstwie" (30 czerwca 2015 roku). Podczas
pierwszego zgromadzenia Stowarzyszenie reprezentowała zarówno prezes zarządu Wanda Musiał jaki i kierownik biura.
Anela Majewska. W drugim spotkaniu z upoważnienia prezes uczestniczyła kierownik biura. Anela Mąjewska.

3. Prowadzenie CeitSni™ Ibitoirmacji Turystycznej TV Koninie.
Podobnie jak w latach 2010-2014. jednym z najważniejszych realizowanych w 2015 roku przez Stowarzyszenie
zadań byio prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej*** w Koninie. ;i co za rym idzie, kontynuowanie rozwoju
systemu informacji turystycznej w regionie konińskim.
Xl Zadania C1T.
W roku 2015 w Centrum Informacji Turystycznej w Koninie oferowana była kompleksowa informacja
dotycząca:
bazy noclegowej i gastronomicznej.
infrastruktury turystycznej i para tury stycznej,
agrotun styki i turystyki weekendowej.
-

ciekawych miejsc w mieście oraz regionie konińskim.
Łurystyki aktywnej.
imprez kulturalnych i sportowych.
Ponadto dzięki współpracy z wydawnictwami z całej Polski (takimi jak vĄ'dawnictwo Miejskiej Biblioteki

Publicznej w Koninie SETiDAYA, Firma ICsięgarska MAWI, Biuro Wydawnicze Artem, Agencja ReklamowoWydawnicza Prcf-Art. i in.). Centrum informacji Turystycznej zajmowało ae dystrybucją wydav;nicnv i materiałów
krajoznawczych (śnap. przewodników. albunióiv itp.} oraz pamiątek z regionu konimJuego.
LOT „Marina" pcdrminy^.^ala również nawiązaną w latach ubiegłych współpracę z centrami informacji
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turystycznej oraz jednostkami odpowiedzialnymi za promocje turystyczną w całej Wielkopolsce m.in. w Poznaniu.
Gnieźnie czy Kaliszu. Współpraca polegająca głównie na wymianie materiałów promocyjnych dot>czqc>ch określonego
subrcgionu pomiędzy, poszczególnymi centrami, objeia w roku 2015 także punkty informacji turystycznej w Turku.
Jarocinie. Nowym Tomyślu. Lesznie, Pile. Śremie. Wolsztynie. Puszczykowi. Międzychodzie i Sierakowie. Dzięki temu
informacja o zasobach turystycznych subregionu konińskiego stalą się szeroko i powszechnie dostępna dla klientów
centrów informacji w innych miastach Wielkopolski, a biblioteczka konińskiego Centrom Informacji Turystycznej
wzbogaciła się znacznie o aktualne i niedostępne gdzie indziej publikacje dotyczące innych powiatów Wielkopolski.
Współpraca objęła również takie miasta jak: Przemyśl. Łódź. Inowrocław Częstochowa. Gdynia. Malbork, więc nie
tylko Wielkopolska, ale także miasta Polski. Popularność tych materiałów wśród osób odwiedzających konińskie CIT
wskazuje, że coraz częściej turyści traktują punkt „i" w Koninie jako źródło informacji nie tylko o najbliższej okolicy, ale
również całym regionie czy kraju.
3.2 Statystyki odwiedzin CIT.
W trakcie tego okresu sprawozdawczego na bieżąco rejestrowano dane dotyczące osób odwiedzających
Centrum Informacji Turystycznej w Koninie, obejmujące takie informacje jak: pleć. przybliżony wiek. jeżyk
komunikowania się, data odwiedzin oraz treść zapytania. Łącznie w ciągu tego okresu informacji bezpośredniej
udzielono 1089 osobom, z czego 45 osób stanowili turyści zagraniczni posługując} się głównie jeżykiem angielskim,
niemieckim i rosyjskim. W ciągu caiego okresu sprawozdawczego Centrum Informacji Turystycznej w Koninie łącznie
udzieliło odpowiedzi na 2095 zapytań, zgłaszanych telefonicznie, mailowo Inb osobiście.
TABELA NR l - RUCH TURYSTYCZNY W 2015 ROKU
Z UWZGLĘDNIENIEM FORM OBSŁUGI W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH
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Źródło: opracowanie własne na podstawie spisu zapnlań za rok 2015
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Obsługa interesantów iv Centrum odbywała się trójkanaJo^ o: poprzez osobiste wizyty iv centrum, telefonicznie
oraz droga internatowa.. Z 2095 zapytań aż polowe 7 fiich skierowano bezpośrednio podczas osobistej wij.yry interesanta
w CfT. Kolejnym preferowanym przez turystów sposobem zasięgania informacji był kontakt droga telefoniczna (31%
zap>lań) oraz c-mailowa (17%). Świadczy !o o l\ m. że inimo dużej dostępności informacji \v mediach i mternecie. wśród
1

turysto * wciąż istnieje du?a poirzeba bezpośredniego kontaktu f. informatorem, i że taka drogę uzyskania informacji
interesanci cenią sobie najbardziej.
WYKRES NR l - RUCH TURYSTYCZNY Z UDZIAŁEM PROCENTOWYM FORM OBSŁUGI
INTERESANCI CIT"* W KONINIE W ROKU 2015
podział ze względu na wiek

17%
~i Telefoniczna
3 Bezpośrednia

E-mailo-ra

Źródło: opracowanie własne na podstawie spisu z;ip>tań Zil rok 2015

WYKRES NR 2 - RUCH TURYSTYCZNY Z PODZIAŁEM NA FORMĘ OBSŁUGI
turystyczny w C1T *** w Koninie w 2015
Ł podziałem na formę obnlngi

E-ma i l owa

Telefoniczna
'Bezpośrednia

Źródło: opracouanie własne na podstawie spisu zapytań za rok 2015
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Z analizy zgromadzonych danych wynika, że:
-

największa liczbę osobistych wizyt w biurze C1T odnotowano w czerwcu i lipcu (odpowiednio 143 i 132
osoby). czyli w szczycie sezonu Sury stycznego. Ten wzrost związany był. o czym wnioskować można z analizy
zapytań, z realizacją zdania pn. V] spływ kajakowy .Szlakiem śluz Wielkiej Pęili Wielkopolski":

-

poza sezonem turystycznym największy wzrost liczby odwiedzin odnotowano: w drugiej połowie roku w
październiku i grudniu (odpowiednio 9] i 129 osób). Z analizy zapytań wynika, że ten wzrost związany był
bezpośrednio z realizacją działań Lokalnej Organizacji Turystycznej ..Marina" (realizacja projektów na 2016
roku: „Wodniacy na start! - Otwarcie sezonu wodnego na Wielkiej Pętli Wielkopolski"; VII spływ kajakowy
„Szlakiem śluz Wielkiej Pętli Wielkopolski"; „Na wsi? Turystyka naturalnie" a także finał konkursu pn.
„Konińskie puzzle" oraz „Świąteczna gorączka w regionie");
zauważalny jesl wzrost liczby zapylali telefonicznych w czerwcu i lipcu ('odpowiednio Si i 79 es.), czyli w
szczycie sezonu turystycznego, podczas gdy uśredniona liczba zapytań telefonicznych dla caiego badanego
okresu sprawozdawczego wynosi 55 miesięcznie. Na podstawie analizy zapytań telefonicznych stwierdzono, że
ów wzrost związany był z realizacją VI spływu kajakowego „Szlakiem śluz Wielkiej Petii Wielkopolski" (11
lipca 20i5 r):
uśredniona liczba zapytań przesianych drogą elektroniczna wynosiła ok. 29 miesięcznie. Zauważalny jest
spadek zap>tań przesianych drogą elektroniczną w stosunku do roku 2014. Odnosząc te tendencję do ogólnej
liczby oraz ciiarakleru zapytań można stwierdzić, że zainteresowanie informacjami uzyskiwanymi drogą emailowa stopniowo spada na rzecz informacji udzielanej bezpośrednio oraz telefonicznie. Jednocześnie,
konfrontując statystyki dotyczące drogi uzyskania informacji, ze statystykami uwzględniającymi wiek
interesantów, możemy wnioskować, że \v grupie turystów 50+, którzy stanowią gros klientów CIT. popularność
elektronicznych źródeł informacji jest znikoma, co odbija się również na liczbie zapytań nadsyłanych ta drogą.
Co więcej, poszukując informacji z branży turystycznej w Intcrnecie. w tym za pośrednictwem strony
www.turystyka.konin.pl, turyści prawdopodobnie trafiają na informację na i\le kompletną i szczegółowa, że
uzyskiwanie informacji dodatkowych drogą elektroniczną nie jest już konieczne:

-

niezmiennie od kilku lat obserwowany jest wzrost liczby zapytań zgłaszanych osobiście i drogą telefoniczną w
okresie od czerwca do sierpnia (średnio 198 zapytań miesięcznie, przy średnio 127 zapytaniach miesięcznie w
ciągu pozostałych 9 miesięcy). Jest to również okrss wzmożonego ruchu turystycznego w regionie. Wzrost
zapytań nadesłanych pocztą elektroniczną zauważalny jest jednak jeszcze przed rozpoczęciem sezonu
turystycznego w Polsce, czyli poczynając od kwietnia, a kończąc n;i sierpniu (średnio 32 zapytania miesięcznie,
przy średnio 22 zapytaniach miesięcznie w ciągu pozostałych 7 miesięcy).
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WYKRES NR 3 - RUCH TURYSTYCZNY" Z UWZGLĘDNIENIEM PŁCI INTERESANTÓW
INTERESANCI CIT*** W KONINIE W ROKU 2015
podział xt względu aa pięć

- Kobiety
a Mężczyźni

Źródło: opracowanie własne na podstawie spisu zapytań zn rok 2015
Niewiele ponad 58% całkowitej liczby zapytań skierowanych b>io przez mężczyzn. Kobiety stanowiły około
42% interesantów obsługiwanych przez Centrum informacji Turystycznej.
WYKRES NR 4 - PODZIAŁ OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH CIT*** Z UWGLEDNIENIEM WIEKU

• do 25

36-50
151-60
pow 60

Źródło: opracowanie własne na podstawie spisu zapytań za rok 2015
Średnia wieku osób odwiedzających CIT. określona szacunkowo, mieściła się >,v przedziale miedzy 36 a 50 iai ta grupa odwiedzających była też najliczniejsza i stanowiła ok. 30% wszystkich wizyt w Centrum Informacji
Turystycznej***. Dużo, bo liczącą ok. 24% grupę osób stanowią odwiedzający w wieku od 26 do 35 lat. Potwierdza to
tezę, że największą (54%) grupę turystów odwiedzających Konin oraz subregion koniński, stanowi «rapa osób
nieuczacych się. czynnych zawodowo i nierzadko aktywnych fi/ycznie. Hojnie znaczącą (31%) grup? tur stów i
interesantów odwiedzających Centrum Infonnacji Turystycznej*** w Koninie stanowili tz\\. ..aklywni 50+"*. czy!: osoby
powyżej 50 roku życia, w wieku przedemerytalnym i emerytalnym. Około 15S turystów odwiedzających CIT stanowiły
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osoby do 26 roku życia, uczące się lub studiujące, które w biblioteczce Centrum Informacji Turystycznej poszukiwały
niejednokrotnie informacji do prezentacji szkolnych, prac licencjackich i maklerskich.
WYKRES NR 5 - RUCH TURYSTYCZNY W 2015 ROKU Z UWZLGĘDNIENIEM TEMATÓW ZAPYTAŃ
RUCH TURYSTYCZNY W CIT*** W KONINIE W ROKU 2015
•Ł uwzględnieniem tematów zapytań telefonicznych, mailwych
i bezpośrednich

5%

4%

3 imprezy

*J wydawnictwa
3 biblioteczka
"J praktyczne
- rozkład jazdy
-* atrakcje w regionie

Źródło: opracowanie własne na podstawie spisu zapytań za rok 2015

Prowadzać analizę treści zapytań, kierowanych do CfT w roku 2015 widzimy, że okofo 28% zapytań dotyczyło
możliwości nabycia pamiątek, wydawnictw i folderów o regionie. Do tej kategorii należą nun. pytania o mapy drogowe
i turystyczne czy wydawnictwa dotyczące regionu konińskiego, jak „Turystyczny Alfabet Ziemi Konińskiej" czy mapa
„Turystyka wodna na Ziemi Konińskiej". Plan Miasta Konin, broszura „Spacerkiem po konińskiej Starówce", a także
mapki turystyki rowerowej: „Rowerowa szóstka". „Cztery jeziora". ..Petia dookoła Konina", „Szlaki rowerowe okolic
Ślesina". Dużą i obszerną kategorie, stanowiącą około 42% zapytań, stanowiły kwestie dotyczące informacji
praktycznych, W tej kategorii mieszczą się zarówno kwestie związane z funkcjonowaniem prowadzącego CFT
stowarzyszenia

Lokalna Organizacja Turystyczna ..Marina"

- współpraca z członkami, partnerami i innymi

organizacjami turystycznymi ale także kwestie niezwiązane bezpośrednio z turystyką, jak dane kontaktowe lub godziny
otwarcia instytucji kultury, urzędów, kantorów wymiany walut czy (w sezonie zimowym) lodowiska oraz doiyczące
możliwości skorzystania z Internetu. itp. Ok. 13% zapytań odnosiło się do najciekawszych wydarzeń odbywających się
w regionie (spływy kajakowe, rajd} rowerowe, imprezy kulturalne, sportowe). Ponadto udzielano informacji (5%)
o aktualnym rozkładzie i opóźnieniach w ruchu pociągów oraz o połączeniach komunikacyjnych (MZK, PKS) do
najpopularniejszych miejsc w regionie, in.in. Lichenia, Ślesina, Kazimierza Biskupiego. Bieniszewa. Tematem zapytań
odwiedzających biuro CIT była również możliwość zakwaterowania w regionie konińskim (4% ogólnej liczby zapytań)
oraz atrakcje lun styczne i kulturalne Konina oraz subregkmu konińskiego (4%). średnio co 12 osoba spośród
odwiedzających CIT skorzystała z możliwości wypożyczenia wydawnictw (map, publikacji, informatorów) ? biblioteczki
Centrum Informacji Turystycznej.

fe8fltaSlt@laTSSt9Sa.K9niB.pl
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4, Udział w targach turystycznych i imprezach lokalnych.
4.1 jŁniprczj targowe.
Działania Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina" w roku 2015 odbywały się przede wszystkim poprzez
uczestnictwo w krajowych targach turystycznych (bezpośrednia i pośrednia dystrybucja publikacji otrzymanych od
członków Stowarzyszenia) takich jak:
Targi „Wiatr i woda" w Warszawie (stoisko WOT)

(12-15 iu(ego)

Targi „Aktywni 50+" w Poznaniu (własne stoisko)

(27-2S marca)

1

Targi „Super Senior ' w Lodzi (własne stoisko)

(25-26 kwietnia)

Targi „Tour Salon" w Poznaniu (stoisko WOT)

(ló października)

Materiały promujące członków Stowarzyszenia dystrybuowane były również przez przedstawicieli Powiatu
Konińskiego i Miasta Konin podczas innych targów turystycznych. Były to imprezy takie jak;
Targi ..Globalnie" w Katowicach (stoisko WOT)

(27-29 marca)

4.2 Plenerowe imprezy lokalne.
Działania Stowarzyszenia

to również bezpośrednia dystrybucja publikacji otrzymanych cd członków

Stowarzyszenia na stoiskach plenerowych podczas dużych imprez w subre^sonie konińskim. W roku 2015 pracownicy
Lokalnej Organizacji Turystycznej ..Marina" obsługiwali odrębne stoisko usytuowane w namiocie promocyjnym
Centrum Informacji Turystycznej w Koninie podczas następujących imprez:
-

KRZYMÓW - Otwarcie wieży widokowej w Paprotni

(21 marca)

-

WIERZBINEK - XVIII Targi Wierzby- i Wikliny SALCC

(24 maja)

-

LĄD - XI Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej

(6 czerwca;

-

ŚLESIN - Gannin Iron Triathłon

(7 czerwca)

-

WILCZYN - Piknik Wilczyńsla

(28 czerwca)

-

SKULSK-ŚLESIN - VI spływ kajakowy ..Szlakiem śluz WPW"

(11 lipca)

-

SŁAWSK - Festiwal Historii i Kultury inx Marcina ze Slawska Herbu Zaremba

(12 lipca)

-

KONIN - Jarmark św. Bartłomieja (wspólnie z PTTK oddział w Koninie)

(23 sierpnia)

Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina" włączyła się również w organizację XXXI Bursztynowego
Ogólnopolskiego Rajdu Kolarskiego po Wielkopolsce Wschodniej, który cdhy! się 4-6 września 2015 r., przekazując na
ten cel materiały promujące region koniński.
Przed każdą z powyższych imprez pracownicy Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina* dokonywali selekcji
materiałów promocyjnych prezentowanych podczas wydarzenia, !ak. by jak najlepiej odpowiadały one na potrzeby osób,
które mogły pojawić się na danym wydarzeniu (np. podczas Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Ladzie były
to materiały dotyczące historii, zabytków i atrakcji kulturowych regionu, a podczas Pikniku Wilczyńskiego - materiały
promujące atrakcje dla całych rodzin, gospodarstwa agroturystyczne i obiekt? oferujące atrakcje dfa najmłodszych).
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4.3 Inne,
Stowarzyszenie

wspierało

imprezy

turystyczne

odbywające

s

e

*

w

regionie

konińskim

poprzez

rozpowszechnianie materiałów promocyjnych w charakterze nagród lub upominków dla uczestników:

- Kolo Polskiego Związku Wędkarskiego w Koninie - Akcja Sprzątania terenów nad Kanałem Ślesióskim w Rudzicy
(II kwietnia)
- Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie - VII Wiosenny Konkurs Wiedzy o Koninie i
Regionie (11 kwietnia)

- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie (PWSZ)- Drzwi Otwarte (31 marca)
- PWSZ w Koninie - międzynarodowa wymiana studencka z Turcji
-

PWSZ w Koninie - międzynarodowa wymiana studencka z Norwegii

- Bractwo Pięciu Braci Męczenników - Spotkanie z okazji Dnia Dziecka
- Gminny Ośrodek Sporni i Rekreacji w Wilczynie - XX Ogólnopolski Ziot Caravaningu w Wiłczynie (4-7 czerń ca)
-

Kolo Zakładowe PTTK. przy Hucie Aluminium Konin - spotkanie

- Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie - Konferencja Stowarzyszenia Dyrektorów WORD w Łcdzi (2426 czerwca)
- PTTK - Bursztynowy Ogólnopolski Rajd Kolarski po Wielkopolsce Wschodniej (4-6 września)
- Klub Mercedesa Benz W201&W124 z siedzibą w Bytomiu - XX Ogólnopolski Zjazd Klubu Mercedes Benz (10-13

września)
- Szkoła Mistrzostwa Sportowego Gimnazjum nr 6 z siedzibą w Koninie - Ekologiczna Akcja ..Sprzątanie Swiaia Polska 2015" (17-13 września)

W roku 2015 Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina" kontynuowała współpracę z konińskimi szkołami
ponadgimnazjalnymi. Tradycyjnie

włączono się w ocenę prac w konkursie

..Pokaż piękno swojej okolicy",

organizowanym przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Batorego w Koninie. Autorzy najlepszych
prac otrzymali nagrody, których fundatorem była miedzy innymi Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina". Pracownik
LOT „Marina" zaangażowany był także w prace komisji sędziowskiej w trakcie VI! Wiosennego Konkursu Wiedzy
o Koninie i Regionie, organizowanego przez ZS CKU w Koninie. Stowarzyszenie przekazało również W ramach
współprac^' z tą szkołą 10 - osobowa grupa uczniów klasy o profilu „Technik obsługi turystycznej" odbyło w Centrum
Informacji Turystycznej dwutygodniową praktykę zawodową.
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LOKALNA ORBflNJZACJA TURYSTYCi

TABELA NR 2 - WYKAZ UCZNIÓW/STUDENTÓW ODBYWAJĄCYCH PRAKTYKĘ ZAWODOWA
W CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ**1" W ROKU 2015
Szkoła

Profil nauczania

Liczba uczniów/studentów

Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Ustawicznego im. S. Batorego
w Koninie

Technik obsługi
turystycznej, klasa III T

4 osoby

Zespól Szkól Ceomun Kształcenia
Ustawicznego im. S. Batorego
w Koninie

Technik obsługi
turystycznej, II T

4 osoby

Zespół Szkól Centrum Kształcenia
Ustawicznego im. S. Batorego
w Koninie

Technik obsługi
turystycznej. III ET

2 osoby

Czas trwania

26 stycznia 6 marca
2 września 29 września
1 grudnia -

14 grudnia

Źródło: opracowanie własne

Nawiązano również współprace ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego Gimnazjum nr 6 z siedziby w Koninie. Na
mocy tej współpracy przekazano pakiet materiałów promocyjnych na poczet upominków i pamiątek dla uczestników
akcji ekologicznej ..Sprzątanie Świata - Polska 2015".
W roku 2015 kontynuowano również współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodowa w Koninie. Na mocy
tej współpracy przekazano pakiet materiałów promocyjnych na poczet upominków i pamiątek dla uczestników
międzynarodowej wymiany studenckiej Turcji i Norwegii. W ramach współpracy z Katedrą Turystyki Wiejskiej,
Uniwersytetu Przyrodniczego włączono się w badanie ankietowe dotyczące turystyki kajakowej w województwie
wielkopolskim.
W poniedziałek 23 listopada 2015 r. Centrum Informacji Turystycznej v/ Koninie odwiedzili uczniowie Zespołu
Szkói Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie o profilu Technik Obsługi Turystycznej
Pcdczas spotkania wyświetlona zostaia prezentacja dotycząca działania Centrum Informacji Turystycznej "cd kuchni".
Goście dowiedzieli się nie tylko jak funkcjonuje CfT. ale także otrzymali informacje o działalności Lokalnej Organizacji
Turystycznej "Marina". Spotkanie miało charakter edukacyjne - informacyjny. Na zakończenie uczniowie otrzymali
materiał)' informacyjno-promcc>jne dotyczące Miasta Konina i Powiatu Konińskiego. Celem lekcji było promowanie
świadomości w zakresie walorów turystycznych, przyrodniczych i kulturowych subregionu.
6. WJasne strony internetowe / narzędzie newstettera / social media.
W 2015 roku Stowarzyszenie kontynuowało działania promujące na stronic najważniejsze imprezy turystyczne.
targowe i sportowe o randze ponadlokalnej lub ogólnopolskiej, m.in. XXXI Ogólnopolski Bursztynowy Rajd Kolarski po
Wielkopolsce Wschodniej. Targi „Aktywni 50+" c/y otwarcie wieży widokowej w Paprotni.
Stowarzyszę nie w okresie sprawozdawczym prowadziło d\\ie strony iniemelowe: '.vww.timstylia.kcrun.pl.
www.tottnarma.pl oraz fanpage LOT ..Marina" na portalu spolecznościowym www.facebook.pl. Prowadzenie pierwszej
rf slwn jesl ściśle owiązane z rozwojem systemu

informacji turystycznej w powiecie konińskim
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przetwarzanie, weryfikowanie i udostępnianie informacji o walorach turystycznych, bazie i sferze usług turystycznych
itp.) W roku 2015 kontynuowano także aktualizację damch dotyczących bazy noclegowej i gastronomicznej w
subregionie. zgodnie ze stworzonym w roku ubiegłym szablonem obejmującym
osobcdobe. liczba miejsc

noclegowych, oferowane

/jiiżki

czy atrakcje

takie dane jak minimalna cena za
lab dostępność obiektu dla

osób

niepełnosprawnych
Działania promocyjne i informacyjne na stronach wsparte zostah' cotygodniowa wysyłka informacji do osób
subskrybujących newsletter. W roku 2015 zostało wysłanych do 1200 stałych odbiorców 223 newslettery z informacjami
nt najważniejszych uydarzcń w regionie.
Monitorowano

także liczbę osób odwiedzających

stronę interoetową www.tuiystyka.koiun.pl Według

podsumowania statystyk w programie Googie Analytics w okresie od l stycznia do 31 grudnia 2015 r. stronę odwiedziło
52 763 unikalnych użytkowników - to o 5 659 więcej niż \v poprzednim roku. Łącznie w 2015 roku odnotowano 67 037
wizyt na stronie \vuTv.turyslyka.konin.pl. czyli o 11.36% więcej niż w roku 2014. i aż o 66,73% v,iecej niż w roku 2012.
Najwięcej intemautów pochodziło z Polski 93.77% (62 862 wizyt). Inne państwa to m.in, - Niemcy 1.07% (715 wizyt),
Holandia 0.40 % (270 wizyt), Wielka Brytania 0,58% (339 wizyt). Stany Zjednoczone 2.29% (ł 534 wizyt). Łącznie
grupa internautów z zagranicy stenc-.nia c-k. ó.23% wszystkich odwiedzin (4 175 wizyt).
WYKRES NR 6 - WIZYTY NA STRONIE WWW.TURYSTYKA.KONIN.PL W LATACH 2012-2015
LICZBA ODWIEDZIN NA STRONIE WWW.TURV5TYKA.KONIN.PL

w latach 2012-2015
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Źródio: opracowanie własne na podstawie danych Googie Anahtics
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WYKRES NR 7 - ZESTALENIE ODWIEDZIN NA STRONIE WWW.TURYSTYKA.KONIN.PL
W LATACH 2012-2015 WEDŁUG MIEJSCOWOŚCI
WIZYTY NA STRONIE WWW.TURYSTYIC^KONIN.PL
WG MIEJSCOWOŚCI w latach 2032-2035
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Źródło- opracowanie własne na podstawie danych z Gcogle Analytics

Biorąc pod uwagę miasta. /. któr>~ch pcchcdzil? imemauci odwiedzajpc} stronę Hnw.tun-sł>fca.kofiin.pl. gros
odwiedzających stanowili internauci Poznania (24.86%). z Konina (21.70%)J Warszawy (18.15%).
Najczęstsze slo\ya-klucze. które kierowały internaulcm na sn-one www.twry5tyka.konin.pl to: ..lodowisko
Konin". . : taxi Konin", ..Rych\valia 2015", ..\npozyczalnia samcchcdóu Konin", „imprezy w Koninie". ..klasztor
Bieniszew msze", „zabytki Konina", „hacjenda Malanó\v". „pkp konin koniaki. Internauci trafiali na stronę szukając
również danych teieadresowych konlaemych punlttów gastronomic7n>rch, restauracji, pizzerii. pubów cz\- k!ubółv
Ponadto internauci szukali atrakcji w regionie. Odwiedzający stronę byli zainteresowani również: klasztorem \\ Lądzie,
przystanią w Ślesinie. Sanktuarium Maiyjnyin v, Licheniu Starym czj leż klasztorem v, Bieniszer.ie. Na portal
kierowały się róv. rueż osoby szukające imprez w regionie, bazy noclegowej oraz rozkładu jazdy PKP.
Fanpage Lokalnej Orgamzacji Turystycznej

„Marina" na portalu facebcok.com to narzędzie służące

informowaniu szerokiego grona odbiorców - nie tylko o najważniejsza cii wyda rżeniach w regionie, ale iakże o
zagrożeniach związanych np. z gwałtownymi zmianami atmosferycznymi (burze, upały), realizowanych przez LOT
działaniach czy zmianach w trybie pracy CIT (jak przejście z pięciodniowego na sześciodniowy tydzień prac\ czy
ograniczone godzin\ pracy w święta). Specyfika tego kanału informacyjnego zakłada z jednej stron\ mniej formalm
charakter zamies/c/an>ch komunikatów, ale jednocześnie wiąże sic /. interaktywnością tego medium. Osoby
obserwujące, subsl^n-bujące i odwiedzające profil LOT ..Marina" mogą udostępniać i komentować informacje
zamieszczane pr/e/ administratora profilu, co zachęca do aktj-wności i śledzenia zmian. W ciągu sprawozdawanego
okresu liczba osób obsenvujac\cti profil LOT ,.iVlarina" wzrosła z 936 do 1837 osób. c^li o niemalże 100%.
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'WYKRES NR 8 - ZESTAWIENIE OBSERWATORÓW PROFILU WWW.FACEBOOK.COM/LOTMARINA
W LATACH 2013-2015
LICZBA OBSERWATORÓW PROFILU
fb.com/fotniarina w latach 2013 - 2015
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Źródło: opracowanie własne
7. Współpraca 2 mediamL
Mając na celu promocje regionu konińskiego. Stowarzyszenie współpracowało także 7 mediami. \\ tym z
Wielkopolska Telewizja Informacyjną TV Wielkopolska. Tdewizja Samorządom a. rozgłośniami radiowymi: Radio RMF
MAX

Radio Żel Gold. Radio Merkur;. portalami imernetowymi; www.konin.lm.pl. w\vw. konin. miszemiaslQ.pl.

HTAv.konin24.info.

\w, w. \vkomn. pl.

www.nilodziezowy.konm.pł,

wcw.'. komn.lm.pl.

w\VAV.konin-$tarowka.pl,

www.kulturalnykonin.pL www.mlodziezowykonin.pl. mm aktualności turystycziie-pŁ, gazetami: ..Przegląd Koniński".
„Gazeta Kleczewska" i ..Echo Turku" a lakże portalami Członków Stowarzyszenia oraz gmin ościennych.

W 20! 5 roku w ramach otwartych konkursów ofert Stowarzyszenie realizowało zadanie związane z
prowadzeniem Centrum Informacji Tunstyczne.j i> Koninie, kiórs fuiansonane b>lo prze? Starostwo Powiatowe w
Koninie (dotacja w wysokości 60 ti^s. zi ist realizacje zadania publicznego pn. ..Prowadzenie Centrum Informacji
r

Turystycznej din powiatu konińskiego"j orez L rzad Miejski w Koninie <doiacja H wysokości 6ł> t\s. ?1 na realizację
zadania publicznego pn. „Promocja turystyczna miasta Konina oraz udzielanie c nim informacji tunstycznej"). Dzięki
otrz^/manym dotacjom

na bieżąco pokiywane są koszt>" utrzymania lokalu, iv nin miedz>- innymi: :Z\TISZ.

wynagrodzenie praco%iTiikó\\. koszt;/ usiug finansowo-ksiegowych, doposażenie biura \viiiezbedne materia!*. tiurovie
oraz zadania promocyjne (m.in. wydanie publikacji nt. regionu, zakup artykułów promccyjmch, sncdemizacja i hosting
strony \viv\v.turysty1ca.konin,pil, itp.).
W okresie sprawozdawczym /.realizowane zasiało również zadanie pn V! spływ kajakowy „Szlakiem iluż
'WicBkiej Pętli Wielkopolski", u-spótfmansouanc ze środkmv Samorządu Wojewódzlwa Wielkopolskiego (".• ramach
otwartego konlcursu ofert na realizacje zadiuiia v/ formie --ispierania zadań publicznych \¥ojcwćdzr,\a Wielkopolskiego
\v dziedzinie tunstyki i krajoznawstwa w roku 2015). Celem zadania bylj promocja subregioau konińskiego jako
~ • •"
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miejsca atrakcyjnego dla osób zainteresowanych uprawianiem turystyki aktywnej, zwłaszcza wodnej. W ramach zadania
zorganizowany został VT spływ kajakowy ..Szlakiem śluz Wielkiej Petii Wielkopolski". w klon m \v?.ielo udziai 119
miłośników turystyki wodnej z subrcgionu konińskiego i terenu całej Wielkopolski.

koszt całkowity:

'•) 480.13 zł;

-

wielkość dofinansowania:

4 500.00 zł (45.24%):

-

wkład finansowy \vłasn> łz wpłatami adresatów zadania):

-

wkład osobowy:

4 808,15 zJ (42.23%);
640,00 zł (6.43%).

W ramach tego samego konkursu ofert na realizację zadania publicznego współfinansowanego ze środków
Samorządu

Województwa Wielkopolskiego. Stowarzyszenie złożyło ofertę realizacji zadania pn. „Pełnosprawni

turyści. Baza noclegowa dostosowana do potrzeb osób z niepelnospnmnościami w mieście Konin i powiecie
konińskim". Koszt całkowity planowanego zadania wynosił: 10 017.00 zł z czego 6 825.00 zł miało zostać pokryte z
dotacji UMWW. Wniosek został prawidłowo złożony, spełnione zostały wymogi formalne i merytorycznie zadanie
wpisało się w założenia konkursu natomiast operacja została odrzucona ze względu na brak środków instytucji dotującej.
W roku 2015 Stowarzyszenie dokonało również ostatecznego rozliczenia z realizacji projektu prowadzonego v
roku 2014 (v, ramach Działania 41? Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju d!a operacji, które odpowiadają nanmkom
przyznania pomocy \v ramach działania Osi 4 „Małe Projekty" składanego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia ..Solidarni w Partnerstwie"). Wzmiankowane rozliczenie dorycz\
projektu: „Menager turystyki \viejskiej - projekt szkoleniowo-doradczy".
W roku 2015 Stowarzyszenie złożyło ponadto dwa wnioski na realizacja projektów pn. VII Spływ kajakowy
,Sziakiem śluz Wielkiej Pętli Wielkopolski" oraz „Wodniacy na start! - otwarcie sezonu wodnego na Wielkie] P^tli
Wielkopolski" w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania n formie wspierania i powierzenia zadań
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2016.
TABELA NR 3 - WYKAZ WNIOSKÓW O REALIZACJĘ PROJEKTÓW W FORMIE WSPIERANIA I
POWIERZENIA ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W DZIEDZINIE TURYSTYKI
l KRAJOZNAWSTWA W ROKU 2016.

WIELKOŚĆ
DOFINANSOWANIA

WKŁAD
FINANSOWY
WŁASNY

WKŁAD
OSOBOWY

20 000.00 zł

20 000.00 zł

0.00 zł

o.oo zi

11 8 15.00 z!

5 :> 2 5.00 zł

5 850.00 7}

640.00 zł

318!5,ftOzi

25 325,00 z!

5 850,00 zi

640,00 zł

KOSZT
CAŁKOWITY

NAZWA ZADANIA
..Wodniacy na slart! - otwarcie sezonu
wodnego
na
Wielkiej
Pełli
Wielkopolski"
VII spływ kajakowy „Szlakiem śluz
Wielkiej Pętli Wielkopolski"
&AZEM:

Źródło: opracowanie własne
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LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

9, Inicjatywy, własne.
9,1 Wydawnictwa.
W 2015 roku Lokalna Organizacja Turystyczna ..Marina" wychodząc napr/cciw oczekiwaniom (urysiów wydała Plan
Miasta Konina w skali 1:25 000.

Mapa zawiera opis najważniejszych obiektów turystycznych, kulturowych

i zabytkowych, a także szlaki turystyczne oraz informator miasta Konina. Froiu mapy opatrzony jest również spisem ulic
oraz dwoma mapkami (Konin - Centrum, Konin - Starówka), gdzie zaznaczone zostah miejsca warte odu Jedzenia.
W raportowanym okresie Lokalna Organizacja Turystyczna „Manna'" wydała publikacje bodące promocja
atrakcji regionu konińskiego: Mapę (w fonnacie Al) oraz ulotkę DL: „Region Koniński - atrakcje pcd lupą" Mapa
pokazuje miejsca warte odwiedzenia z wyszczególnieniem obiektów turystycznych, kulturowych i zabytkowych z
podziałem na aktywności. Ulotka natomiast jest uzupełnieniem powyższej mapy. Dla każdej z gmin opisane zostah po
dwie atrakcje turystyczne. Dodatkowo ulotka opatrzona została mapka konturową, ułatwiającą zlokalizowanie
poszczególnych obiektów. Publikacje maja, na celu zachęcenie turysty do odwiedzenia naszego regionu. Publikacje
zawierają kody QR. odsyłające użytkownika odpowiednio dc siron powiatu konińskiego lub Stowarzyszenia.

W ciągu okresu sprawozdawczego LOT ..Marina" dokonała również dodruku map szlaków rowerowych
powiatu konińskiego, pogrupowanych w cztery zbiorcze publikacje: ..Czterj Jeziora" (wokół jezior: Budzisławskiego.
Wilczyńskiego. Suszewskicgo i Kownackiego). -Rowerowa Szóstka" (irasa poprowadzona przez teren gmin Golina,
Grodziec. Rycrwal, Rzgów. Stare Miasto i Tuliszków. wraz ze szlakami łącznikowymi). ..Pętla dcokcJa Konina" (ze
szlakami łącznikowymi) i „Szlaki rowerowe okolic Slesina". Rewers każdej f. publikacji zawiera ogólny opis tras>, wraz
z wyszczególnieniem najważniejszych obiektów turystycznych, kulturowych i zabytkowych, a także profil wysokości
oraz kody QR- odsyłające użytkownika odpowiednio do stron powiatu konińskiego Lub Stowarzyszenia.

Itkalaa Organizacja Tumtirezaa
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W raportowanym okresie wykonano &kż2 dcdruk publikacji, wydawanych w latach poprzednich których
nalciad już się wyczerpał, a które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród turystów. Wśród dodrukowanych
materiałów znalazh się takie wydawnictwa, jak: „Spacerkiem po konińskiej Starówce" (trzyjezyczna wersja
przewodnika z propozycja pieszej wycieczki). ..Tur/styczny alfabet Ziemi Konińskiej" (przev,cdnik po Ziemi
Konińskiej, zrealizowany w konwencji „słowniczka"), a także ..Turystyka wodna na Ziemi Konińskiej" (mapa
turystyczna w skali 1:100 000) Każda z publikacji została przed <.v;dnikiem pcddana •tt-eryfiłcacjL aktualizacji oraz
poprawkom graficznym i merytorycznym
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IOKALHA GRSaHlZflCJJi TURYSTYCZNA

Odpowiadając na powracające i coraz liczniejsze napytania turystów dotyczące dostępności pamiątek i
gadżetów promujących miasto i subregion koniński, takich jak kubki, magnes), figurki czy pocztówki. Lokalna
Organizacja Turystyczna „Marina" zleciła dodruk magnesów. Magnesy promujące zabytki miasta Konina, wykonano w
pięciu wzorach. \V\konane zostały również kalendarzyki LOT „Marina", torby papierowe oraz etui wodoodporne.

9.2 Konkursy.
*
W okresie od 21 września do 20 grudnia 2015 roku Lokalna Organizacja Turystyczna realizowała inicjał} we

pn. .jiaLOT naGROD. czyli wygrywaj z LOT Marina". W ramach akcji prowadzonej za pośrednictwem fanpage"a
Stowarzyszenia n serwisie Facebcok. przeprowadzonych zostało 5 konkursów-, mających na celu promowanie walorów
historycznych, turystycznych i kulturowych subregionu wśród jego własnych mieszkańców. Zrealizowano miedzy
innymi mini-konkursy fotograficzne - .„Turystyczny zoom na region koniński" oraz „Świąteczna gorączka w regionie"
Konkurs plastyczny ukazujący oblicze Konina oczami dzieci („Konin lubią dzieci"), konkurs; wiedzy o regionie.

11
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wykorzystujące formułę zagadek fotograficznych - ..Konińskie puzzle" i JConin - duchy przeszłości", l lutego 2015 r.
przeprowadzony został konkurs fotograficzny „Okaż miastu serce". W ramach całego cyklu „naLOT naGROD" Lokalna
Organizacja Turystyczna „Marina" rozdała, dzięki współpracy z Miastem Konin. Powiatem Konińskim. Centrum Kultur;
i Sztuki vx Koninie, Konińskim Domem Kultur,. Parkiem Makiet .Mikroskala" oraz Hotelem Anu. blisko 40 ro/nych
nagród. W ciągu czternastu tygodni trwania konkursu na profilu Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina" u serwisie
Facebook przybyły łącznie 741 polubienia - co oznacza przyrost o 39,99 %.

9.3 Wydarzenia.
W raportowanym okresie Lokalna Organizacja Turystyczna zrealizowała -.r/darzenie. v,-spćifinanso^-ane przez
Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Lokalna Oria&Jzacja Turystyczna
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VI splyTł kajakowy „Szlakiem .służ Wielkiej Pętli Wielkopolski*1 zrealizowany został 11
lipca 2015 r. Trasa spływu obejnuwala odcinek Wielkiej Psili Wielkopolski - Jezioro Gop!o.
kanał Siesiński oraz jezioro Czarne i Ślesińskie.

7 punktem sianowym na plaży

w miejscowości Łuszczewo (gni. Skulsk) i meta w Slesinie. Do udziału xv spływie zgłosiło
się 121 uczestników, co czjni spływ ..Szlakiem ś!uz .." jednq z największych, a łakźe
najbardziej wyczekiwanych imprez wodn>ch \vWielkopoisce. Realizacja sph-wu tyła
współfinansowana przez Samorząd Wojewódzim Wielkopolskiego.
9,4 tamę.

W okresie sprawozdawczym, tradycyjnie już- wszystkie obiekt>' baz> ncclegatrej. a także gminy i inne
podmioty, należące do LOT. które wyraziły takie zapotrzebowanie, mogh' liczyć na doposażenie w1 materiały promujące
subregion koniński.

10. Udział w szkoleniach i konferencjach.
W celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi Centrum i podnoszenia kwalifikacji

7, zakresu

promocji turystyki pracownicy LOT ..Manna" w minionym roku uczestniczyli v. sz^oleniach/senunariach/konfcrencjach;
Seminarium

pt.

..Zagadnienia

związane

z

udzielaniem

i

rozliczaniem

dotacji

(18 marca)
(l kwietnia)

przekazywanych organizacjom pozarządowych" w Koninie
Konferencja pt. ..Diagnoza turystyki w województwie wielkopolskim" w Poznaniu
Warsztaty szkoleniowe pt. ..Szlak jako produkt turystyczny" w Slesinie
Seminarium dla pracodawców m. .Jak uniknąć wypadku \v Twojej firmie" v/ Xoninie
Spotkame warsztatowe dła ROT-óu oraz punktów i centrów informacji turystycznej

(l 7-19 czerwca)
(ł5 września)
(16 października)

działających w ramach projektu Contact Center i sieci infokiosków POT ..Nowe
technologie \v promocji lokalnych atrakcji turystycznych"
III Forum ROT - LOT - ZOPOT - Miasta w Ossie

(l6-18 listopada)

Ponadto przedstawiciel Lokalnej Organizacji Tur- sl> cznej „Marina" Aneta Majewska została zaproszona

do

przedstawienia doświadczeń Stowarzyszenia w budowaniu partnerstwa lokalnego podczas seminarium pt. ..Tworzenie i
7arzqdzanie partaerstwami łokałm mi iv obszarze lun -styki" (Piła. 22 maja 20) 5 r. \

U. Pracnwaicy Stowirayszenia.
W okresie sprawozdawcr.-ni Lckiłina Organizacja Turystyczna JVfcirina"* zatrudniała r-^ pcdstarrie un:oiv. o
prace (•> osób na stanowiskach:
l (os.) kierownik biura Lokałncj Organizacji Tur/stycznej ..Marina" (umowa na czas nieokreślony, zatrudniony

V.
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od l stycznia 2014 roku);

3 (os.) pracowników informacji turystycznej
(jedna osoba - umowa na c&s określony od 2 czerwca 2013 r. do 28 lutego 2014 r. a następnie umowa na czas
nieokreślony cd i marca 2014 roku. cd 12 wTześnia 2015 roku na urlopie madeizyńskim
druga osoba - umowa na czas określony, cd 19 listopada 2014 r. do J 9 lutego 2015 r..
trzecia osoba - umowa na zast?psu>o. od 16 sierpnia 2015 r.)

l (os.) księgowa (umowa na czas nieokreślony">v Tvyraiaize l/5etat»od2słycznia2GI4r.);
l (os.) sprzątaczka (umowa na czas ckreślony w wymiarze 1/10 etatu w okresie cd l stycznia 2014 r do 31
grudnia 2015 r).
Staż w Lokalnej Organizacji Turystycznej ..Marina'' w Koninie odbyła jedna cscba. w okresie cd 2 7 lipca
2015 do 26 stycznia 2016 r. W roku 2015 zawarto 2 umowy o dzieło (tłumaczenie pisemne tekstu o tematyce
turystycznej 7 jeżyka polskiego na język angielski, opracowanie tekstów o atrakcjach turystycznych 14 gmin powiatu
konińskiego oraz miasta Konina)

Konin, 14 marca 2016 r.

Opracował:
Zarząd
Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina"
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