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Tekst: © Konrad Rogoziński

Egoizm nie popłaca
Dlaczego powinniśmy wspólnie budować markę  

Beskidu Sądeckiego?

w sposób kompleksowy promować nasz region jako 
całość, jako markę regionalną, jako system naczyń 
połączonych i my się pod tym podpisujemy. Nasza 
Gmina sama z siebie nie przyciąga wielu turystów, 
ale już osadzenie nas w kontekście atrakcji tury-
stycznych i walorów naturalnych Beskidu Sądec-
kiego, jako całości zmienia postać rzeczy. A mamy 
do zaoferowania wiele, zwłaszcza gdy połączymy 
naszą gminę z innymi miejscowościami jako pomysł 
na weekend lub dłuższy pobyt.”

Może na krótką metę, jako taktyczna zagrywka mają-
ca na celu osiągnięcie krótkoterminowych rezultatów, 
egoizm i granie na siebie przyniesie rezultaty. Jest też 
oczywista pod kątem inwestycyjnym. Docelowo jed-
nak strategia długoletnia powinna uwzględniać two-
rzenie marki Beskidu Sądeckiego jako kompleksowej 
destynacji zaspokajającej potrzebę wrażeń konkret-
nych grup wiekowych, a także danej kategorii klienta 
oraz stawiać na wspólne inwestycje międzygminne 
i ponadregionalne dające potencjalnemu turyście 
impuls do zainteresowania się regionem.

Wymagania nowoczesnego turysty

“Nowoczesny” turysta szuka czegoś innego. Nowocze-
sny turysta jest mobilny, świadomy swoich potrzeb 
i przede wszystkim swoich wymagań, które stawia 
pobytowi w danym miejscu. Musimy nieustannie po-
dejmować działania na rzecz rozwoju i promowania 
Beskidu Sądeckiego, zwłaszcza że konkurencja nie śpi. 
Jako że każda miejscowość naszego regionu ma swoją 
specyfikę i mocne strony w danej kategorii, powin-
niśmy myśleć właśnie pod kątem segmentacji klienta 

Oczywistość nieoczywista.

Zdawałoby się, że słowa i pytanie z nagłówka to banał 
i oczywistość. Przecież w obecnych czasach każdy to 
wie i tak postępuje. Jakże mocno można się zdziwić! 
Otwartość na zmiany, zarówno te technologiczne 
jak i inwestycyjne czy te, wynikające z szeroko ro-
zumianego rozwoju, tak wśród włodarzy gmin, ludzi 
biznesu turystycznego, jak i samych mieszkańców, 
jest niesamowicie zróżnicowana. To samo dotyczy 
współpracy pomiędzy wspomnianymi podmiotami, 
a także pracy promocyjnej skierowanej na wspólne 
dobro regionu jako całości, a nie tylko jako poszcze-
gólnych miast i gmin turystycznych. Niestety, taka 
jest mentalność budowana przez dziesiątki lat i ten 
proces, zmiany podejścia od rywalizacji do koopera-
cji, wymaga czasu.

W  ostatnich tygodniach odbyłem kilka spotkań 
i rozmów z przedstawicielami zarówno jednostek 
samorządowych, jak i prywatnych przedsiębiorstw 
z branży turystycznej z naszego regionu. Rozmowy 
przeprowadzone były pod kątem prezentacji wizji 
naszego pomysłu na wspólne budowanie marki Be-
skidu Sądeckiego. Odzew jest bardzo zróżnicowany, 
od hurraoptymizmu po negowanie sensu jakich-
kolwiek działań z powodu posiadania silnej pozycji 
i braku chęci “ciągnięcia regionu na swoich plecach”.  
W odróżnieniu od takich opinii, mi w pamięć zapadła 
ta oto wypowiedź jednego z Burmistrzów z Gminy 
położonej w Beskidzie Sądeckim:

“Panie Konradzie, Wy tworzycie produkt (magazyn 
Odkryj Beskid Sądecki), który w końcu zaczyna 
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i promowania miejscowości eksponując jej charakter 
jako najatrakcyjniejszy aspekt wyróżniający ją. Kry-
nica - narty. Tylicz - dla rodzin z dziećmi. Muszyna 

- miasto ogrodów. Piwniczna - spływ Popradem. To 
pierwsze skojarzenia, jakie obecnie przypadkowemu 
turyście mogą przyjść na myśl. A z czym kojarzy mu 
się “Beskid Sądecki” ogólnie? To pytanie  powinno 

Cześć, jestem Muszynianinem, Prezesem Spół-
ki Blue Light Sp. z O.O., dyrektorem projektu 
Odkryj Beskid Sądecki,  wydawcą, grafikiem 
i fotografem, a przede wszystkim tatą mojego 
rocznego synka - Leonarda. Tworzę systemy dla 
digitalizacji miejsc. Zajmuje się szeroko pojętym 

marketingiem miejsc, pomagając moim partne-
rom w promocji oraz profesjonalnej prezentacji. 
Stawiam na metodę Omni-channel, czyli używa-
nie wielu różnych kanałów promocji w nowocze-
snych mediach równolegle.

w najbliższym czasie być obiektem badań, analiz i an-
kiet wśród turystów z całej Polski. I my jako zespół 
promocji regionu Beskidu Sądeckiego podejmiemy 
stosowne próby w celu zbadania tego tematu, a pły-
nące z nich wnioski będziemy Państwu przedstawiać 
i analizować je z przedstawicielami samorządowymi 
różnych szczebli.

Konrad Rogoziński

Moimi głównymi projektami, które obecnie rozwijam i wdrażam, są:

Bank fotografii regionalnej Fotoregiony.pl

Projekt promocji regionu Odkryj Beskid Sądecki

Agencja marketingowa Digital Places tworząca systemy prezentacji 360°

Sądecki Informator Turystyczny
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Digitalizacja.
Modne słowo czy konieczność?

Czym jest digitalizacja w rozumieniu ogólnym?

Według definicji podręcznikowej digitalizacja polega na przekształceniu informacji analogo-
wej w postać cyfrową za pomocą odpowiednich urządzeń elektronicznych. Dzięki temu dane 
mogą być przetwarzane, przechowywane i przesyłane za pośrednictwem obwodów cyfrowych, 

sprzętu i sieci internetowej.

Teraźniejszość przerosła oczekiwania

W roku 2021 definicja digitalizacji, by była dopaso-
wana do obecnych czasów i możliwości technologicz-
nych, wymaga znacznego rozszerzenia. O ile 20-30 
lat temu technologia VR (Virtual reality - wirtualna 
rzeczywistość) oraz AR (Augment reality - rozsze-
rzona rzeczywistość) były znane głównie z filmów 

Sci-fi i kreatywnych bajek dla dzieci opisujących wy-
dumane technologie z odległej przyszłości, o tyle już 
teraz, większość z nas ma styczność z tą technologią, 
świadomie lub nieświadomie, na co dzień. Jak i gdzie? 
Dowiesz się tego z dalszej części tekstu. Zapraszam.

Tekst: © Konrad Rogoziński
Zdjęcie: © Konrad Rogoziński 
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Digitalizacja, cyfryzacja, innowacyjność.

Słowa te na stałe weszły już do powszechnie używa-
nego języka, jednakże przez nadużywanie ich przez 
polityków oraz samorządowców mogą być nacecho-
wane negatywnie, przywodząc na myśl partyjną no-
womowę. Efekt ten będzie dotyczył przede wszystkim 
osób niezwiązanych z tematyką projektów marketin-
gowych i skomplikowanych systemów zarządzania. 
Nie pozwólmy by te słowa, jakże istotne z punktu 
widzenia dzisiejszego biznesu, pozostały zakładni-
kami wąskiej grupy świata polityki, gdyż mniej lub 
bardziej bezpośrednio dotyczą nas one na co dzień, 
i z roku na rok będzie to widoczne z coraz większą 
intensywnością. Powodem tego zjawiska jest zdecy-

dowany rozwój nowych technologii i szybkości łączy 
internetowych oraz ich dostępność i przystępność 
cenowa nawet dla zastosowań domowych.

Dla nas, marketingowców, fotografów, filmowców czy 
twórców spacerów wirtualnych oraz szerzej - całych 
systemów digitalizujących świat realny, to nomen-
klatura oczywista i naturalna, nie ma w niej niczego 
dziwnego albo naciąganego, to po prostu nazwanie 
rzeczy po imieniu. 

A więc digitalizacja.

Parafrazując słowa spikera Zbigniewa Świętochow-
skiego (A więc wojna...) użyte w kontekście nieod-
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wracalności świata, który już za nami, zdaje się, że 
obecnie „wojna” między światem analogowym a cy-
frowym, wygrana jest przez ten drugi. Świat cyfrowy 
wchodzi w nasze życie zdecydowanie i nie bierze 
jeńców. Przez wielu postrzegany jako zagrożenie i zło 
konieczne. A może być, i jak dla mnie zdecydowanie 
jest, sprzymierzeńcem. Zarówno w życiu codziennym 
jak i pod kątem biznesowym

„Szok digitalizacyjny”

Takim pojęciem roboczo nazywam przejście z ery 
fotografii analogowej do cyfrowej, kiedy to wytraw-
ni artyści fotograficy wieszczyli rychły upadek tej 
drugiej, argumentując na każdym kroku wyższość 
tej pierwszej. Zarówno argumenty z przełomu lat 
2000-nych, jak i nawet dekadę późniejsze, można 
obecnie odłożyć do lamusa. To już za nami, a odsetek 
czynnie działających na sprzęcie analogowym zawo-
dowców jest tak nikły, lub tak niszowy (np. pośród 
pasjonatów), że nie jest zasadnym w ogóle zagłębiać 
się w dyskusję nad sensem dalszego używania sprzętu 
analogowego.

Idąc dalej mamy przejście z płyt winylowych na ka-
sety, z kaset na płyty CD, z płyt CD w „chmurę”. Czy 
ktoś dzisiaj płacze za poprzednimi nośnikami? Ok, 
płyty winylowe to zupełnie inna bajka, sam chętnie 
po nie nadal sięgam, bo ich brzmienie trudne jest do 
podrobienia, ale kasety magnetofonowe (tak, wiem, 
obecnie jest boom na kolekcjonerskie egzemplarze, 
ale wg. mnie to czysty fetyszyzm połączony z maso-
chizmem jeśli chodzi o komfort użytkowania) czy 
płyty CD / DVD wszyscy raczej pożegnali z dużą ulgą. 
Początkowo nieufnie, ale z czasem, z coraz większym 
entuzjazmem, pokochaliśmy wszyscy chmurę.

W jeszcze większej skali zjawisko to dotknęło nas 
wszystkich pod kątem internetu. Wejście i coraz 
większa dostępność szerokopasmowych łącz, któ-
rych rozwój i prędkość potrafi onieśmielić, zbliża 
nas z dnia na dzień do świata, gdzie internet rzeczy 
i inteligentne miasta będą naszym powszechnym 
ekosystemem.

Turystyka wirtualna

Cyfryzacja dosięgła także turystykę, oczywiście 
z zachowaniem właściwej podróżowaniu specyfiki. 
Od przełomu lat 2000-nych zmieniło się w zasadzie 
wszystko. Sposób rezerwacji biletów, trendy pod ką-
tem doboru miejsca wypoczynku oraz wymagania 
podróżujących względem infrastruktury towarzy-

szącej, przede wszystkim konieczność dostępności 
darmowych sieci WiFi

Zmieniła się również inna, bardzo istotna z naszego 
punktu widzenia rzecz - moment podejmowania de-
cyzji i sam jej mechanizm. Potencjalni turyści już nie 
polegają tylko na rekomendacjach touroperatorów, 
gdy odwiedzają ich w siedzibach i oglądają druko-
wane katalogi. Obecnie turysta jest świetnie zorien-
towany i wyedukowany, a w kieszeni ma wszystkie 
narzędzia z powodzeniem zastępujące przedstawicie-
li niektórych zawodów. Od przewodnika w formie 
nawigacji, przez wszelkie aplikacje pomaga-
jące planować trasę, czy to pieszą, czy ro-
werową, a także pomagające zaplanować 
cały pobyt w danym miejscu.

Prezentacja oferty turystycz-
nej w nowym wydaniu

Badania firm zajmują-
cych się zjawiskami 
społecznymi pod 
kątem konsump-
cji i decyzyjności 
dowodzą, że od 
zawsze, a obecnie 
w jeszcze większym stopniu 
kupujemy oczami. Wszelkie porady dotyczące choćby 
prezentacji obiektu noclegowego wskazują jakiego 
typu zdjęcia sprzedają i “klikają się” lepiej (w przy-
szłości będzie o tym osobny artykuł).

To samo dotyczy  prezentacji miejsc i regionów. I tu 
na scenę ponownie wchodzą spacery wirtualne z no-
wymi możliwościami prezentacyjnymi i funkcjonal-
nymi, bazujące na stale rozwijanej i udoskonalonej 
technologii do ich tworzenia i implementacji na ser-
wisy internetowe klienta. Do ich wyświetlania na 
jakimkolwiek urządzeniu nie potrzeba już wtyczek 
typu Flash, które zostały wyparte przez nowy, po-
wszechny i dużo lżejszy standard Html 5.

Bądź tu i tu

Pod kątem spacerów wirtualnych pamiętać musimy 
o  bardzo istotnej kwestii. Obecnie technologiczni 
giganci we władanie przejęli w zasadzie każdą sferę 
naszego życia, stawiając na rozwijanie technologii 
ułatwiających nam życie. Przez to wypartych zo-
stało sporo start-up’ów technologicznych (często po 
prostu zostały wykupione, by przejąć pomysł i je 
zamknąć). W  tworzeniu i  implementowaniu dla 
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Smartfon i tablet jest dziś oknem na świat podróży. To tam zaczyna się 
podróż naszych potencjalnych gości hotelowych, klientów restauracji 

czy atrakcji turystycznych. Pamiętajmy o tym, tworząc multimedialne 
prezentacje naszych obiektów, stawiając na profesjonalne i przyciągające 

narracje wizualne.

Digitalizacja całych subregionów

Analizując działania podejmowane zarówno przez podmioty szczebla wojewódz-
kiego jak i powiatowego, czy gminnego dostrzegłem, że wyraźnie brakuje spój-

nego systemu konsolidującego prezentację wizualną opartą o spacery wirtualne 
wzbogacone odpowiednim contentem. Misją naszego zespołu jest podjęcie ści-
słych działań w celu zaprojektowania takiego systemu, a content wraz z partne-
rami tworzymy nieustannie już od kilku lat. Zapraszamy do współpracy zarówno 
jednostki samorządowe jak i prywatnych przedsiębiorców związanych z branżą 

turystyczną.

klientów nowych rozwiązań technologicznych ry-
walizacja z gigantami nie ma sensu, jest skazana na 
porażkę. Klienci często pytają nas, czy wystarczy być 
na mapach google'a ze swoim spacerem wirtualnym, 
czy też zasadne jest  posiadanie go na swoim serwi-
sie internetowym. Jako praktycy doradzamy - bądź 

tu i tu. Dobra agencja sama zaproponuje Ci takie 
rozwiązanie i zajmie się integracją spaceru wirtual-
nego w obydwu miejscach, co znacznie zwiększy jego 
efektywność w dotarciu do potencjalnych klientów.
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Łukasz Świętach

Agencja marketingowa Digital Places

Operator dronów i kamer 360°

SpaceryIDron.pl

Rozwiązania VR dla  
naszego regionu

Targi branżowe, video-konferencje, multimedialne pre-
zentacje miejscowości, mikroregionów i większych regio-
nów. To główne punkty styku potencjalnych turystów 
z ofertą danego miejsca. Im bardziej się wyróżnimy 
i damy poznać, tym większa szansa na to, że zo-
staniemy zapamiętani i uwzględnieni jako de-
stynacja podróżnicza. Drukowane katalogi, 
foldery i statyczne prezentacje powinny 
być jedynie ewentualnym dopełnieniem 
dla klienta, a nie podstawową prezentacją, 
ponieważ jest to już po prostu nieefektyw-
ne i pomijane przez użytkowników ma-
jących na co dzień do czynienia z tyloma 
bodźcami. Z tego też tytułu pragniemy przy-
czynić się do rozwoju dedykowanych platform 
turystycznych opartych na technologii VR z bogatym 
contentem.

Tekst: © Łukasz Świętach i Konrad Rogoziński
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Classic

Drugi rodzaj to spacer  klasyczny polegający na łą-
czeniu ze sobą panoram 360° przy użyciu punktów 
(hotspotów) dzięki którym zwiedzający porusza się 
po prezentowanym miejscu. O  ile spacer 3D dedy-
kowany jest do obiektów zamkniętych, klasyczny 
nie ma limitu jeśli chodzi o  prezentowaną prze-
strzeń. Obie technologie można łączyć ze sobą co 
daje zdumiewające efekty. 

3D

Mnogość dostępnych rozwiązań pozwala na wybór 
odpowiedniej formy spaceru wirtualnego do zapre-
zentowania danego miejsca. Może być to spacer 3D 
w  którym tworzy się model przestrzenny obiektu 
z możliwością płynnego poruszania się po nim. Do-
skonale prezentuje rozkład pomieszczeń oraz uloko-
wanie przedmiotów w budynku.

Wirtualny spacer

Jako forma prezentacji multimedialnej, daje możliwość „wejścia” do przedstawionego 
świata i jego swobodnego zwiedzania, doskonale nadaje się jako przewodnik po regionach 
turystycznych. Dzięki możliwości zawarcia w nim elementów audiowizualnych takich jak 
video, tekst, głos lektora, można dostarczyć oglądającemu wszelkich informacji na temat 
prezentowanego miejsca w bardzo przyjazny i ciekawy sposób. Oglądający może szybko 
i łatwo poznawać nowe miejsca, ich lokalizacje oraz otoczenie, dzięki ulokowaniu ich na 
panoramie 360°, bez konieczności przechodzenia przez dziesiątki stron i list rozwijalnych.
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Filmy 360°

Współczesna technologia umożliwia rejestrowanie 
obrazu video we wszystkich kierunkach jednocze-
śnie, dzięki czemu odbiór materiału każdorazowo 
jest wyjątkowy, kreowany przez oglądającego. Daje-
my widzowi swobodę w  wyborze kierunku patrze-
nia bez narzucania mu konkretnego kadru, oglą-
dając to samo nagranie, za każdym razem możemy 
zobaczyć coś innego. Najlepsze wrażenia z  ogląda-
nia tego typu produkcji osiąga się poprzez zasto-
sowanie specjalnych gogli które “przenoszą widza 
w  centrum wydarzeń”. Technologia ta  jeszcze tak 
niedawno kojarzona z  filmami sci-fi, obecnie jest 
w  zasięgu każdego. Wybór gogli VR jest ogromny, 
od profe- sjonalnych urządzeń za kilka tysięcy zło-
tych po kieszonkowe modele na kartonowych, wła-
snoręcznie składanych kończąc. 

Łącząc te wszystkie technologie, prezentacja  atrak-
cji, obiektów turystycznych a nawet całych regionów 
nabiera zupełnie nowego (wirtualnego) wymiaru.

Do zwiększenia możliwości oraz  atrakcyjności pre-
zentacji 360° wykorzystuje się obecnie drony. Fanta-
styczny sprzęt dzięki któremu można wykonać pa-
noramę lub film z zupełnie nowej perspektywy. 

MALOPOLSKA360.PL

Tu powstaje największy serwis turystyczny online po małopolsce
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Systemy digitalizacyjne dla regionu Sądec-
czyzny.

Budujemy obecnie nowoczesną platformę do profe-
sjonalnej prezentacji regionu opartej na spacerach 
wirtualnych i nie tylko. Tworzymy gęstą sieć spotów 
(panoram sferycznych z  drona i  z  ziemi) pozwala-
jącą zdigitalizować kompleksowo wszystkie gminy 
Powiatu Nowosądeckiego. Jest to zadanie bardzo 
czaso i kosztochłonne w związku z czym będziemy 
poszukiwać możliwości współpracy z  jednostkami 
samorządu terytorialnego, dla których to wyjątkowy 
sposób prezentacji. 

Celem na najbliższe 3 lata jest zdigitalizowanie Po-
wiatu Nowosądeckiego i  całego Województwa Ma-
łopolskiego, w  szczególności najatrakcyjniejszych 
turystycznie i  krajobrazowo subregionów oraz 
partnerów biznesowych. Digitalizacja ma przynieść 
korzyści prezentacyjne i promocyjne dla całego re-
gionu i wznieść go na zupełnie nowy poziom dosto-
sowany do globalnych trendów na najbliższe lata. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
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sam decydujesz co ma się wyświetlać  i w jaki sposób

uzyskany kod wystarczy umieścić  na swojej stronie

Wydarzenia Krynica-Zdrój i okolice

HOTEL
Hotel    Pokoje    Restauracja   Strefa SPA     Pakiety  Cennik   Kontakt     

Widget
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Uzyskany kod  umieść na 
swojej  stronie.

Dopasuj ustawienia widgetu 
do wyglądu  Twojej  strony.

Stwórz  swój kalendarz 
wydarzeń. 02

04

03

05

06

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wybierz miejscowość   
i jej okolice.

Z listy wybierz kategorie 
wydarzeń, które cię interesują.

Zobacz podgląd widgetu.

KONFIGURACJA WIDGETU
https://atrakcje.pl/strony/konfiguracja-widgetu

WSPARCIE TECHNICZNE I INFORMACYJNE
Marcin Wiekluk

604483578
biuro@atrakcje.pl
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Projekt „Wsparcie działalności MŚP z branży turystyki 
oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski 

jako turystycznej marki gospodarczej” realizowany 
przez Fundację Rozwoju Regionów w partnerstwie 

ze Stowarzyszeniem Gmin Uzdrowiskowych RP, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Tekst: © TuMałopolska.pl
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Projekt skierowany jest do MŚP działających w bran-
ży przemysłu czasu wolnego: m.in. do hoteli/pensjo-
natów i innych miejsc zakwaterowania, ośrodków spa, 
przedsiębiorstw agroturystycznych, przedsiębiorstw 
świadczących usługi z zakresu sportu i rekreacji, 

kultury i gastronomii, działających na terenie 8 gmin 
uzdrowiskowych Małopolski:  Muszyna, Krynica- 
Zdrój, Piwniczna- Zdrój, Szczawnica, Rabka- Zdrój, 
Uście Gorlickie, Czarny Dunajec, Kraków Swoszowice. 

Projekt TuMałopolska jest w pełni responsywny i dopasowany do osób 
z niepełnosprawnościami.

Gmina 
Muszyna

Gmina 
Krynica- Zdrój

Gmina 
Piwniczna- Zdrój

Gmina 
Rabka- Zdrój

Gmina 
Uście Gorlickie

Gmina 
Czarny Dunajec

Gmina 
Kraków  

Swoszowice

Gmina 
 Szczawnica
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Główne cele Projektu to: 

Wzmocnienie wizerunku małopolskich 
gmin uzdrowiskowych jako kreatorów wy-
soko jakościowej oferty uzdrowiskowej.

Wzmocnienie wizerunku Małopolski 
w kraju i za granicą jako regionu z boga-
tą ofertą i wysokim standardem usług 
uzdrowiskowych.

Wzmocnienie współpracy gmin uzdrowi-
skowych Małopolski poprzez prezentację 
wspólnej, kompleksowej oferty w inno-
wacyjnej formie aplikacji internetowej.

Wykreowanie spójnego wizerunku uzdro-
wisk Małopolski w kraju i za granicą po-
przez multimedialne i tradycyjne formy 
promocji.

Wzmocnienie potencjału MŚP prowa-
dzących działalność na terenie gmin 
uzdrowiskowych poprzez umożliwienie 
uczestnictwa w targach zagranicznych.

Wykreowanie wizerunku małopolskich 
gmin uzdrowiskowych jako miejsc 
przyjaznych inwestorom poprzez stwo-
rzenie spójnej, kompleksowej oferty 
inwestycyjnej.

Podniesienie wiedzy wśród MŚP działa-
jących na terenie gmin uzdrowiskowych 
Małopolski na temat turystyki uzdrowi-
skowej i kreowania wizerunku produktu 
turystycznego.
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Planowane oraz realizowane działania w Projekcie to:

Międzynarodowe Targi Turystyki Uzdrowiskowej 
w Muszynie tzw. targi krajowe.

Wyjazdy delegacji na Międzynarodowe Targi Tury-
styczne tzw. targi zagraniczne.

Aplikacja mobilna TuMałopolska na urządzenia typu 
Android i iOS, zawierająca informacje o dostępnych 
atrakcjach i usługach turystycznych regionu.
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Warsztaty dla MŚP w 8 gminach uzdrowiskowych 
Małopolski na temat rozwijania działalności ekspor-
towej w zakresie turystyki.

Cykl filmów promocyjnych o ofercie MŚP w mało-
polskich uzdrowiskach.

Szczawnica  
i Piwniczna- Zdrój

Muszyna

Kraków Swoszowice  
i Rabka- Zdrój

Krynica- Zdrój  
i Wysowa- Zdrój

Promocja w programach telewizyjnych i radiowych 
krajowych o zasięgu ogólnopolskim. 

Baza możliwości inwestycyjnych gmin uzdrowisko-
wych. 

Materiały promocyjne o turystycznej ofercie uzdro-
wiskowej regionu wraz z przedsiębiorcami działają-
cymi na terenie małopolskich Uzdrowisk, w formie 
tradycyjnej oraz wirtualnej (spacery wirtualne, e-ka-
talogi).
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Fundacja Rozwoju Regionów 

Realizuje cele społeczne i gospodarcze, poprzez 
wspieranie rozwoju gospodarki i nauki oraz budo-
wanie powiązań pomiędzy partnerami z sektora biz-
nesowego i społecznego. Od wielu lat współpracuje 
z Organizacjami społecznymi z Małopolski, Jednost-
kami Samorządu Terytorialnego w tym gminami 
uzdrowiskowymi oraz MŚP z ich terenu; w zakre-
sie szkoleń, zapewnienia kadry pracowniczej oraz 
stażystów (m.in. dla hoteli, pensjonatów, ośrodków 
i gastronomi). FRR realizuje wiele projektów współ-
finansowanych z Regionalnego Programu Operacyj-
nego, Europejskiego Funduszu Społecznego, jest part-
nerem JST w wielu projektach współfinansowanych 
z Europejskiego Funduszu Społecznego jak również 
współpracuje z Małopolskim Urzędem Pracy oraz 
Powiatowymi Urzędami Pracy.
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Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP

Jest ogólnopolską organizacją skupiającą gminy 
o podobnym charakterze i profilu działania, które 
posiadają na swoim terenie uzdrowiska lub obszary 
ochrony uzdrowiskowej albo też pretendują do uzy-
skania statusu uzdrowiska. Stowarzyszenie udziela 
licznych konsultacji i wspomaga procesy uzyskania 
statusu uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowi-
skowej gmin, na terenie których istnieje możliwość 
utworzenia uzdrowiska. 

Najważniejszymi zadaniami stowarzyszenia są:
• obrona i reprezentowanie interesów gmin uzdro-

wiskowych,
• wspieranie wszelkich działań mających na celu 

rozwój polskich uzdrowisk,
• promocja uzdrowisk w kraju i za granicą.

Do udziału w Projekcie zapraszamy wszystkich zainteresowanych  
działaniami promocyjnymi Projektu. 

Zapisz się do Projektu:

www.tumalopolska.pl tel. 505093272 kontakt@tumalopolska.pl 

Szczegółowe informacje dostępne na:

REGULAMIN PROJEKTUFORMULARZ REKRUTACYJNY

Udział w Projekcie dla wszystkich jest bezpłatny.
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Paweł Stelmach - Zakład Coachingu i Innowacyjności

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

Propozycja edukacyjna 
Wydziału Turystyki  i Rekreacji  

AWF Kraków

Żyjemy w świecie zdynamizowanych przemian, 
w którym dokonuje się wieloaspektowa transfor-
macja społeczno-gospodarcza, dotykająca również 
sferę turystyki i rekreacji. Powoduje to konieczność 
adaptacji do nowych warunków oraz rozwoju in-
nowacyjnych sposobów działania w tych obszarach. 

Rośnie zatem zapotrzebowanie na rzetelną i aktualną 
wiedzę, którą można wykorzystywać do proaktyw-
nego kształtowania przyszłości w wymienionych ob-
szarach. Odpowiedź na to zapotrzebowanie stanowi 
pakiet propozycji kształcenia wyższego Wydziału 
Turystyki i Rekreacji  AWF Kraków.

#BranżaTurystyczna #AWF #edukacja #turystyka
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Dydaktyka na najwyższym poziomie

Wspomniany Wydział jest obecnie jednym z nie-
licznych w Polsce Wydziałów Turystyki i Rekreacji, 
stanowiąc tym samym prawdopodobnie największą 
wyspecjalizowaną jednostkę naukowo-dydaktyczną 
w tym obszarze, w naszym kraju, posiadającą zara-
zem 45-letnią tradycję (powstał w 1976 r.). Równocze-
śnie funkcjonuje on w ramach AWF Kraków, uczelni 
posiadającej pełne prawa akademickie i prowadzą-
cej szkołę doktorską, co ma charakter nobilitujący.  
W  rankingu czasopisma „Wiadomości Turystyczne” 
poświęconemu uczelniom wyższym kształcącym na 
kierunku „turystyka i rekreacja” uzyskał on w 2020 
i 2021 r. najwięcej punktów w ramach profilu mie-
szanego (praktyczno-akademickiego) studiów. Wy-
dział realizuje interdyscyplinarne badania naukowe 

zjawisk turystyki i rekreacji, kształci studentów na 
kierunkach: „turystyka i rekreacja”, „turystyka przy-
godowa” oraz „zarządzanie rekreacją i rozrywką”, 
a także współpracuje z przedsiębiorcami, organi-
zacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządo-
wymi w tych obszarach, w szczególności z Polską 
Organizacją Turystyczną, Małopolską Organizacją 
Turystyczną, Polskim Klastrem MICE Przemysłu 
Spotkań i Wydarzeń, Krakowską Izbą Turystyki, 
GOPR, TOPR, PZA i innymi zaprzyjaźnionymi 
organizacjami. Umożliwia tym samym studentom 
wszechstronny rozwój zainteresowań oraz pasji w ob-
szarze turystyki i rekreacji, przez co wspiera rzetelne 
przygotowanie do pracy zawodowej. 

Zarządzanie Rekreacją i Rozrywką

Od roku akademickiego 2021/2022 Wydział Turysty-
ki i Rekreacji AWF Kraków proponuje nowy kierunek 
studiów - „zarządzanie rekreacją i rozrywką”. Jest 
to innowacyjny i unikatowy w skali międzynaro-
dowej kierunek studiów, który wychodzi naprze-
ciw współczesnemu zapotrzebowaniu na umiejętne 
zarządzanie dynamicznie rozwijającymi się oraz 
zmieniającymi zjawiskami rekreacji i rozrywki. 
Przygotowuje on zarówno do zarządzania tradycyj-
nymi, jak i nowoczesnymi, nasyconymi technologią 
obszarami rekreacji i rozrywki. Jego uruchomienie 
było podyktowane zapotrzebowaniem branży roz-
rywkowej i rekreacyjnej na młodych, dynamicznych, 

kompetentnych, kreatywnych, otwartych na nowe 
wyzwania pracowników szeroko pojętego sektora 
usług rekreacji i rozrywki, zdolnych do realizowania 
funkcji zarządczych, również w sytuacjach kryzyso-
wych. Szczególne akcenty kształcenia są położone na 
kreatywność studentów i praktyczne działanie oraz 
rozwój osobisty. Kierunek „zarządzanie rekreacją 
i rozrywką” to nowatorski projekt edukacyjny dla 
tych osób, które chcą kształcić się w zakresie zarzą-
dzania, ale również pragną uzyskać wszechstronną 
wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie rekre-
acji, rozrywki, czasu wolnego oraz szukają nowości 
na rynku edukacyjnym
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Osiągnięcia

Na Wydziale TiR funkcjonują trzy Instytuty: Instytut 
Turystyki, Instytut Przedsiębiorczości i Zarządza-
nia oraz Instytut Rekreacji i Sportów Przestrzeni. 
Pracownicy Wydziału, zrzeszeni w ww. jednostkach 
naukowych, integrując prowadzenie badań nauko-
wych z kształceniem studentów, są wyróżniani za 
swoją działalność. Ostatnio laureatami nagrody ze-
społowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 
2020 r. w kategorii szczególnych osiągnięć w zakresie 
dydaktyki za współautorstwo i zredagowanie pod-
ręcznika pt. Ekonomia z elementami opisu gospo-
darki turystycznej i rekreacyjnej (PWN 2018) zostały 
osoby zatrudnione w Instytucie Przedsiębiorczości 
i Zarządzania. Publikacja, o której mowa stanowi 
obecnie jedną z najważniejszych pozycji w Polsce 
w tej tematyce. Na przełomie 2020 i 2021 r. pracow-
nicy tegoż Instytutu opracowali na rzecz Polskiej 
Organizacji Turystycznej koncepcję i kompendium 
dotyczące projektu Mobilne Centrum Edukacji „Tu-
rystyczna Szkoła”, stanowiącego innowacyjny spo-
sób popularyzacji treści turystyczno-krajoznawczych 
z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. 

Nowoczesne technologie

Dlatego też warto, by osoby, które chcą zdobyć naj-
nowszą wiedzę z obszaru turystyki i rekreacji i wyko-
rzystywać nowoczesne technologie do realizowania 
zadań zarządczych w przedsiębiorstwach – lub in-
nego typu organizacjach – turystycznych i rekre-
acyjnych, rozważyły wybór kształcenia na kierun-
kach „turystyka i rekreacja” i „turystyka przygodowa” 
oraz wszystkich specjalnościach oferowanych na tych 
kierunkach, które cieszą się niesłabnącą popular-
nością. Stanowią one ambitną propozycję dla tych, 
którzy chcą w pełni wykorzystać współczesne moż-
liwości (w tym technologiczne) do zarządzania sferą 
turystyki i rekreacji we wszystkich ich obszarach 
(hotelarstwie, gastronomii, biurach podróży, trans-
porcie turystycznym, krajoznawstwie, spotkaniach, 
imprezach motywacyjnych, konferencjach i wyda-
rzeniach biznesowych, kulturalnych i sportowych, 
atrakcjach turystycznych, zarządzaniu destynacjami 
turystycznymi, spa i wellness, rekreacji kulturowej, 
ruchowej i sportowej itd.). Kierunki „turystyka i re-
kreacja”,  „turystyka przygodowa” i „zarządzanie 

rekreacją i rozrywką” w pełni odpowiadają na wy-
zwania bieżącej rzeczywistości wymagającej biegłe-
go wykorzystywania rozwiązań łączących tradycję 
z nowoczesnością do organizacji działalności tury-
stycznej i rekreacyjnej. Wspomniane kierunki cieszą 
się z każdym kolejnym rokiem znaczącym zaintere-
sowaniem kandydatów na studentów, wzmocnioną 
przyspieszoną transformacją gospodarki w stronę 
innowacyjnych rozwiązań, która w dobie pandemii 
COVID-19 w szczególności dotknęła branżę tury-
styczną i rekreacyjną, eliminując część tradycyjnych 
miejsc pracy i zastępując je innymi, na które aktual-
nie rośnie zapotrzebowanie. Kandydaci  na kierunki 

„turystyka i rekreacja” i „turystyka przygodowa” są 
dobrze zorientowani, jakie możliwości dają omawia-
ne kierunki na aktualnym rynku pracy, że posiadają 
one ukształtowaną i pożądaną markę. Gwarantują 
one zdobycie kompetencji pożądanych na współcze-
snym rynku pracy, dając również możliwość nabycia 
praktycznego doświadczenia, kontaktów i odbycia 
staży zawodowych z perspektywą zatrudnienia
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Współpraca z przedsiębiorcami

Uzupełnieniem kształcenia przedmiotowego w za-
kresie teorii na opisywanych kierunkach i specjal-
nościach jest możliwość bezpośrednich spotkań 
i realizacji wspólnych projektów z przedsiębiorcami, 
m.in. w ramach Polskiego Klastra MICE Przemy-
słu Spotkań i Wydarzeń, Krakowskiej Izby Tury-
styki oraz cyklu spotkań naukowo-branżowych pn. 

“Technologia w turystyce i rekreacji na AWF Kraków”, 

w szczególności w ramach  praktyk specjalnościo-
wych, realizowanych u ww. partnerów biznesowych 
Wydziału TiR AWF Kraków. Szczególnie zajmujące 
i inspirujące są stwarzane dla studentów okazje do 
integrowania się z firmami, samorządami i organi-
zacjami pozarządowymi oraz współtworzenia z nimi 
nowych przedsięwzięć i produktów.

Opisane działania i możliwości mogą stanąć otworem i przed Tobą – szanowna Czytelniczko i szanowny 
Czytelniku. Dołącz do nas, by w ramach szerokiego spektrum realizowanej przez nas współpracy absorbować 
kluczowe współcześnie zasoby wiedzy, umiejętności i kompetencji warunkujące sukces w przekształcającej się 
branży turystycznej i rekreacyjnej!

Prowadzone przez Wydział TiR badania i zajęcia 
dydaktyczne w ramach kierunków i specjalności sta-
nowią podbudowę do działań realizowanych razem 

z przedsiębiorcami. Wydział TiR znajduje się tym 
samym w centrum ekosystemu wiedzy i innowacji 
sprzyjającego wielostronnym transferom wartości.

W jakich obszarach Wydział TiR AWF Kraków  
współpracuje z otoczeniem gospodarczym?

 Studenci realizują praktyki 
w przedsiębiorstwach i podmio-
tach zrzeszonych w ww. instytu-
cjach, uczestnicząc w realizacji 

wspólnych projektów.

Pracownicy Wydziału TiR uczest-
niczą w cyklicznych spotkaniach 
z przedsiębiorcami, wymieniając 

się wiedzą i doświadczeniem 
w pracy nad wspólnymi projek-

tami.

Wydział TiR realizuje też projekty 
badawcze i badawczo-wdroże-

niowe, w które stara się angażo-
wać przedsiębiorstwa ze swego 

otoczenia.
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Obowiązki prawne branży 
turystycznej – o co musi 

zadbać przedsiębiorca?
Branża turystyczna, to jedna z tych branż, które ucier-
piały najbardziej w wyniku ogłoszenia pandemii 
koronawirusa. Choć jej przedstawiciele powo-
li wychodzą z kryzysu, to muszą mocno bić się 
o klientów, od których kiedyś nie mogli się opędzić. 
Najlepszym miejscem do prowadzenia działań 
marketingowych jest oczywiście Internet – po-
cząwszy od własnej strony internetowej, na 
social mediach kończąc. Należy jed-
nak wiedzieć jak robić to w peł-
ni legalnie. Dzisiaj przekażę 
kilka istotnych wskazówek 

w tym zakresie.

Mec. Ilona Przetacznik - radca prawny

legalnybiznesonline.pl

legalnastrefabiznesu.pl

#BranżaTurystyczna #prawo #poradnik #marketing#online
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Prowadząc swój fanpage czy konto na Instagramie, 
pierwsze, o czym należy pamiętać, to, że to nie „nasze 
podwórko”. Zakładając profil w mediach społeczno-
ściowych, a właściwie rejestrując profil, jednocześnie 

akceptujemy regulamin danego portalu. Obowiąz-
kowo więc należy przestrzegać reguł tego portalu. 
Ale do brzegu! 

Turystyka w social mediach

O czym musisz pamiętać prowadząc swój fanpage 
lub profil firmowy w social mediach?

RODO:

Jeżeli masz swoją stronę internetową, powinie-
neś umieścić link do swojej polityki prywatności. 
W przeciwnym wypadku powinieneś umieścić klau-
zulę informującą o przetwarzaniu danych osobowych 
użytkowników.

Umowa z fotografem

Jeżeli zamierzasz zlecić wykonanie sesji zdjęciowej 
swojego pensjonatu, pamiętaj o umowie z fotogra-
fem, w której uregulujesz kwestie publikacji zdjęć 
oraz udzielenia licencji na ich wykorzystanie (albo 
przeniesienia autorskich praw majątkowych).

Prawa autorskie:

Oznaczaj autorów zdjęć na Twoich profilach (chyba, 
że zostały zrobione przez Ciebie). Jeżeli zlecasz na-
pisanie postów wirtualnej asystentce, pamiętaj, aby 
uregulować kwestię przeniesienia autorskich praw 
majątkowych – zawrzyj z wirtualną asystentką umo-
wę w tym zakresie. Pamiętaj także o umowie powie-
rzenia – w końcu wirtualna asystentka będzie mieć 
dostęp do danych Twoich klientów i użytkowników 
kont w social mediach.
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Czym różni się zaliczka od zadatku?

Zaliczka

Jest w pewnym stopniu formą rezerwacji. Wpłacenie 
jej gwarantuje rezerwację pobytu. Po przyjeździe do 
Twojego pensjonatu czy hotelu klient dopłaca pozo-
stałą część kwoty. Należy jednak pamiętać, że każda 
ze stron może wycofać się z umowy bez żadnych 
konsekwencji finansowych. To znaczy, że w sytuacji, 
kiedy klient zrezygnuje z pobytu, nie możesz wpła-
conej zaliczki zatrzymać. Nie jest to więc idealna 
opcja dla Ciebie.

Zadatek

W przeciwieństwie do zaliczki, zabezpiecza finan-
sowo. Co to oznacza? W dużym uproszczeniu, jeżeli 
klient nie stawi się w dniu rozpoczęcia urlopu, bę-
dziesz mógł zatrzymać zadatek. To w pewnym stop-
niu uchroni Cię i jednocześnie zmobilizuje klientów 
do odwoływania rezerwacji na czas.

Prowadząc swoją stronę internetową z ofertą zakwa-
terowania, również należy pamiętać o obowiązkach 
związanych z RODO. Obowiązkowa jest w tym przy-
padku polityka prywatności, która zawiera informa-
cje dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych 
użytkowników strony oraz informacje związane 
z technologiami pojawiającymi się na stronie (co-
okies – ciasteczka). 
Powinieneś także zadbać o RODO w korespondencji 
ze swoim klientem: klauzula informacyjna powinna 

zostać dołączona do stopki mailowej, wiadomości 
wysyłanych poprzez aplikację Messenger lub formu-
larz kontaktowy.
Dodatkowo należy pamiętać o regulaminie rezerwa-
cji zakwaterowania, który będzie stanowić umowę 
pomiędzy Tobą a Twoim klientem. W regulaminie 
dobrze jest również ująć kwestie związane z zaliczką 
lub zadatkiem – jeżeli takie pobierasz. 

Własna strona www hotelu lub pensjonatu
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Dobrym rozwiązaniem na rozkręcenie swojej dzia-
łalności i dotarcie do nowych klientów jest także 
umieszczenie swojej oferty w portalu turystycznym. 
Wówczas Twoim pierwszym krokiem powinno być 
sprawdzenie wymagań danego portalu np.: 
• jakie są warunki publikacji oferty, 
• kto jest administratorem danych osobowych użyt-
kowników, 
• co się wiąże z naruszeniem regulaminu portalu. 

To bardzo ważne, aby nie narazić się na konsekwencje 
prawne. Regulamin portalu turystycznego stanowi 
umowę pomiędzy portalem a Tobą (chyba, że za-
wierana jest odrębna umowa indywidualnie). Tak 
więc, decydując się na skorzystanie z takich usług 
wchodzisz w stosunek umowny.

Współpraca z portalami turystycznymi

Booking jest dla przedsiębiorców turystycznych jak 
Allegro dla sprzedawców e-commerce – wszyscy zna-
ją i (nie)chętnie korzystają. Na pewno masz szansę 
dotrzeć do naprawdę dużej ilości klientów. Jednak 
trzeba wiedzieć jak robić to „z głową”.

Jak wynika z fragmentu regulaminu serwisu Bo-
oking.com, „poprzez Platformę Booking.com dostar-
cza usługę rezerwacji internetowych, poprzez którą, 
między innymi, dostawcy zakwaterowania, tacy jak 
hotelarze i właściciele innych obiektów na wynajem, 
mogą oferować swoje produkty i usługi w zakresie 
rezerwacji, a użytkownicy Platformy mogą korzystać 
z niej w celu dokonania rezerwacji”.

Booking – minimalne must have
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Najważniejsze co 
musisz wiedzieć 
rozpoczynając  

korzystanie z usług 
Booking.

Ceny wyświetlane na Booking są 
ustalane i ogłaszane przez Ciebie, 

ale mimo to Booking ma prawo, na swój 
własny koszt, do udzielenia klientom zniżek 

/ przyznania specjalnych środków do 
późniejszego wykorzystania,

Jeśli wystąpi over-
booking, czyli tzw. 

nadsprzedaż (oferujesz 
więcej miejsc niż masz) 

i nie będziesz w stanie zapew-
nić alternatywnego zakwaterowa-

nia, klient ma prawo do bezpłatnego 
odwołania rezerwacji (pełny zwrot 

poniesionych wcześniej kosztów 
rezerwacji) lub wybrania po-

dobnej opcji zakwaterowa-
nia w takiej samej cenie, 

jeśli jest dostępna.

Dokonując rezerwacji poprzez Bo-
oking, klient wchodzi w bezpośredni 

stosunek umowny z Tobą.

Stosunek umowny zawiera-
ny jest pomiędzy Tobą a klien-

tem. W związku z tym wszelkie 
zażalenia związane z zasadami po-
bytu lub usługami świadczonymi 

na rzecz klienta będą zgłasza-
ne do Ciebie.

Ceny wyświetlane na 
Booking są ustalane i ogła-

szane przez Ciebie, ale mimo to 
Booking ma prawo, na swój własny 

koszt, do udzielenia klientom 
zniżek / przyznania specjalnych 

środków do późniejszego 
wykorzystania.

W ramach Twojej umowy z Bo-
oking płacisz prowizję (stanowią-

cą odpowiednią procentową część 
całkowitej ceny produktu (np. ceny 

pokoju)) po zrealizowaniu usługi.

Jesteś upoważniony do ofero-
wania swoich produktów i usług 

w zakresie rezerwacji tylko w sytu-
acji, kiedy pozostajesz w stosunku 

umownym 
 z Booking.com.

Próbując dotrzeć do nowych klientów, należy pamiętać, aby wszystkie działania szły w parze z prawem. Aby 
były w pełni legalne. Na nic ogromne zasięgi, które mogą spowodować ściągnięcie na siebie nieprzyjemnych 
konsekwencji prawnych, a nawet finansowych. Dlatego potraktuj ten artykuł jak wstępną instrukcję Twoich 
działań marketingowych oraz prawnych, szczególnie w Internecie.

Podsumowanie
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Po wielu miesiącach lockdown’u możemy wyjść do 
restauracji. Czy są to te same restauracje?

Niestety nie, w każdej branży pandemia mocno na-
mieszała. W wielu z nich widzimy wzrost użycia 
technologii i coraz większą digitalizację procesów. 
Z moich obserwacji wynika, że w wielu gałęziach 
przemysłu można zauważyć przeskok technologicz-
ny nawet o 10 lat. Niestety w gastronomii pandemia 
pozostawiła po sobie negatywne skutki. Przez ostat-

nie lata biznes gastronomiczny mocno się rozwijał 
w Polsce. Wprowadzane były innowacje technolo-
giczne w postaci fine dinningowej czy molekularnej. 
Największe koncerny zainwestowały w badania nad 
technologią sous vide, pokazy przy użyciu ciekłego 
azotu czy też odwróconej osmozy. Dziś branża ga-
stronomiczna dała się poznać z niestabilnego punktu 
widzenia… stwierdza Patryk Komisarczyk Prezes 
Zarządu Polskiego Klastra MICE – Przemysłu Spo-
tkań i Wydarzeń.

Branża gastronomiczna  
w czasach kryzysu

Czy Gastronomia post-pandemiczna to wciąż ta 
sama gastronomia?

Patryk Komisarczyk 
Prezes Zarządu Polskiego Klastra MICE
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 Kto z przedstawicieli gastronomii najbardziej od-
czuł skutki lockdown’u?

Każdy, kto prowadził lub prowadzi restaurację, bo-
ryka się teraz z problemami wywołanym długotrwa-
łym zamknięciem. Częstym zjawiskiem jest sytuacja, 
gdzie prowadzenie restauracji jest dodatkowym za-
jęciem przedsiębiorców działających w innych bran-
żach. Właściciele, którzy mieli inne strumienie przy-
chodów, mogli sobie pozwolić na przestój. Niestety 
restauracje rodzinne, bądź takie, gdzie właściciele 
mieli jedynie biznes gastronomiczny, dziś borykają się 
z problemami. Badania pokazują, że w najgorszej sy-
tuacji są właściciele food trucków. W ostatnich latach 
obserwowaliśmy „boom” na ten rodzaj gastronomii, 
gdzie właściciele z pasją prowadzili kuchnie, będąc 
przy tym „ludźmi” od wszystkiego, bez rozbudowa-
nej struktury organizacyjnej. Food trucki nastawione 
na sprzedaż dań podczas organizacji festiwali niestety 
nie mogły liczyć na przychody, a z drugiej strony ci, 
którzy nastawili się na przychody od pracowników 
korporacji, stawiając swoje mobilne restauracje pod 
centrami korporacyjnymi, również się zawiedli. Do-
datkowo właściciele często nie mogli liczyć na tarcze 
antykryzysowe czy subwencje, ponieważ są to na tyle 
małe biznesy, że nie kwalifikowały się na restrykcyjne 
warunki przyznawania pomocy rządowej. 
 
Czy restauratorzy już rozwinęli swoje działalności 
na 100%? 

Nie, ponieważ z rozmów, jakie przeprowadziłem 
z właścicielami restauracji zdecydowana większość 
boi się kolejnej fali pandemii i kolejnego zamroże-
nia gospodarki. Uruchomienie restauracji na nowo 
generuje wysokie koszty zakupu towarów czy dzia-
łań marketingowych. Dziś przedsiębiorca, wydając 
fundusze, analizuje, czy warto oraz, czy jest taka 
konieczność. Nie mając pewności, jak długo rząd 
pozwoli prowadzić biznes gastronomiczny, każdy 
jest ostrożny w wydawaniu. Oczywiście jest część 
przedsiębiorców, która uważa, że to idealny czas na 
inwestycje tj. zadaszenie ogrodu, aranżacje kolejnej 
sali czy otworzenie kolejnej restauracji. Czas pokaże, 
które działanie jest odpowiedniejsze, podsumowuje 
Patryk Komisarczyk Prezes Zarządu Polskiego Kla-
stra MICE – Przemysłu Spotkań i Wydarzeń.
 

Jakie są obecnie wyzwania przed właścicielami re-
stauracji?
 
Gastronomię tworzą ludzie i to czynnik ludzki jest 
kluczowy w restauracji. Smak kucharza, serwis kel-
nera czy organizacja managera tworzą klimat, po 
który wybieramy się do restauracji. Dziś restaura-
torzy mają problem z zatrudnieniem odpowiedniej 
ilości pracowników, ponieważ duża część z nich 
przebranżowiła się i nie chce wracać do gastrono-
mii. Niestety, dochodzi również do negatywnych 
zjawisk, gdzie konkretny pracownik przez cały okres 
lockdown’u pobierał wynagrodzenie z tarcz anty-
kryzysowych, ale pracował już w innej branży, a po 
ogłoszeniu przez rząd możliwości otwarcia restau-
racji wręczył właścicielowi wypowiedzenie. W takiej 
sytuacji restaurator często jest zmuszony do rekru-
tacji w całości nowej załogi, a to może powodować 
problemy z jakością świadczonych usług.
 
Czy ceny w gastronomii wzrosną? 

Tak, wzrost cen po pandemii zauważamy w wielu 
branżach, m.in. branży kosmetycznej czy fryzjerskiej. 
Niestety to nie pozwoli odrobić strat. Skutki finan-
sowe będą odczuwalne przez wiele lat. Zaległości 
branży gastronomicznej wzrosły do prawie 715 mln 
zł - wynika z danych Rejestru Dłużników BIG Info-
Monitor i BIK. Niestety jeden rok nie wystarczy, aby 
odrobić straty. Pandemia mocno namieszała w tej 
gałęzi gastronomii, choć wierzę, że z każdej lekcji 
wyciągniemy naukę i przy odpowiedniej strategii uda 
nam się odrobić jak najszybciej straty. 
 
Ile restauracji zamknęło się bezpowrotnie?
 
Jesienią 2020 r. szacowano, że będzie to około 40%. 
Dziś trudno potwierdzić szacunki, ponieważ za-
mknięcie restauracji nie jest równoznaczne z za-
mknięciem spółki. Czasem właściciele, szukają nowej 
lokalizacji pod restaurację albo po prostu są na etapie 
zamykania spółek gastronomicznych. Sytuacja jest 
również uzależniona od lokalizacji. W dużych tury-
stycznych miastach procent zamkniętych restauracji 
może być znacznie wyższy, natomiast w mniejszych, 
sytuacja nie jest tak tragiczna. Z moich obserwacji 
wynika, że udało się ocalić więcej niż 60% restauracji, 
choć tak naprawdę sytuacja może się zmienić, ponie-
waż, tak jak powiedziałem wcześniej, pandemia nie 
powiedziała jeszcze ostatniego słowa – podsumowuje 
Patryk Komisarczyk Prezes Zarządu Polskiego Kla-
stra MICE – Przemysłu Spotkań i Wydarzeń.
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Must have Wellness

Posiadanie strefy wellness w swoim obiekcie to już 
nie tylko prestiż a podstawa. Również nie ilość, a ja-
kość i rodzaj oferowanych usług mają tutaj kluczowe 
znaczenie. Strefa mokra jak basen czy sauny nie są już 
dla naszych gości tylko dodatkową rozrywką. Stano-
wią one bowiem integralną część ich sposobu życia, 
regeneracji czy relaksacji i niejednokrotnie ten wła-
śnie obszar determinuje podjęcie decyzji o wyborze 
miejsca na wypoczynek lub wyjazd służbowy. Rów-
nież sportowcy w okresie wyjazdów treningowych 

i roztrenowania są ukierunkowani na ośrodki z taką 
infrastrukturą lub ich bliskość od miejsca noclegu. 

Wbrew nie tak dawnym stwierdzeniom, że podróżni-
cy wellnessowi to tylko niewielka i mało wpływowa 
grupa klientów, bieżące badania rynku wykazują ich 
spora przewagę nad podróżującymi tylko w sprawach 
służbowych czy towarzyskich. 

Magdalena Żuber  - Motion & Emotions

Redaktor Działu Lifestyle w Redakcji Odkryj Beskid Sądecki
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Jak pokazują badania Global Wellness Institute tu-
rystów wellness dzielimy na dwa typy:

– tych, których decyzja wyboru miejsca jest oparta 
ściśle o warunki strefy wellness i ich ofertę, 

– tych, którzy poszukują stref wellness jako uzupeł-
nienia swoich wyjazdów służbowych lub prywatnych.

Obie grupy w zależności od charakterystyki podróży 
mogą przeplatać się ze sobą (mogą to być również te 
same osoby z różnymi potrzebami w innym czasie). 

Styl życia – styl bycia 
Wraz ze wzrostem świadomości i wymagań naszych 
klientów powinien wzrastać i rozrastać się poziom 
i zakres naszych usług. Zwykła salka do ćwiczeń, kort 
do tenisa czy jacuzzi przy basenie już nie wystarcza. 
Obiekty na całym świecie prześcigają się w ofertach, 
klimacie strefy SPA i wellness czy też sposobie mar-
ketingu tych miejsc. 

W dobie, gdzie w internecie możemy spacerować po 
największych ośrodkach, hotelach i resortach na ca-
łym świecie (między innymi dzięki spacerom wir-
tualnym) dla świadomych swoich potrzeb klientów, 
wellness to już nie tylko strefa spa, ale także wystrój, 
otoczenie i integralność proponowanych przez nas 
serwisów wraz z misją i celem naszych działań. To 
dotyczy oferty gastronomicznej, udogodnień na te-
renie naszego obiektu i w jego najbliższej okolicy, 
a także zabiegów, kosmetyków oraz innych produk-
tów jakie mamy w sprzedaży. 

Generation next 
Biorąc pod uwagę najnowsze trendy, nie możemy 
zapominać o tym, jakie pokolenia stają się teraz od-
biorcami naszych działań. To już zazwyczaj osoby 
z generacji Y czy Z, które żyją odważniej niż ich po-
przednicy, wiedzą, czego chcą i potrafią wyrazić to 
dosyć zuchwale. Kolekcjonują bardziej doświadczenia 
niż rzeczy. Szukają ich coraz więcej, także wśród ofert 
miejsc, które zapewniają im poprawę szeroko pojęte-
go życiowego dobrostanu i dobrobytu. Zdając sobie 
sprawę ze swojej różnorodności i poznając sposoby 
na jej wyrażanie, poszukują oni zatem wyodrębnio-
nych usług dla mężczyzn, kobiet, rodzin czy singli. 
Oczekując przy tym sporego wachlarza w obrębie 
pakietów, menu, infrastruktury czy specjalistów jak 
dietetycy, trenerzy personalni i lekarze (tak, wszyscy 
dostępni na miejscu w naszych obiektach). Zaliczamy 
tu zatem także pobyty w celach rozwoju osobistego, 

lifestylowe, edukacyjne czy zdrowotne. 

Wybiegając naprzeciw tym dosyć szybko rosnącym 
potrzebom, jesteśmy w stanie zaskarbić sobie serca 
i lojalność mocno powiększającej się grupy odbior-
ców, dla których cena przestaje być barierą, pod wa-
runkiem, że otrzymają to, po co przyjechali.

Od duchowości po surwiwal 
Od cyfrowych detoksów, duchowych wypraw, przez 
wakacje tylko dla mam po obozy menopauzalne 
i surwiwalowe w ofertach na rynku możemy znaleźć 
już chyba wszystko. Mimo to nadal odpowiednio 
ubierając nasze usługi w dobrze skrojone działania 
marketingowe, ale koniecznie pokrywające się z rze-
czywistością (obecni klienci mocno to weryfikują), 
możemy stworzyć ekskluzywne, wyjątkowe i uni-
katowe strefy wellness dla naszych grup docelowych. 
Oparcie ich chociażby na historii miejsca, występują-
cej lokalnie bądź sprowadzonej z zupełnie odległych 
zakątków świata faunie i florze, ukierunkowaniu na 
konkretny profil lub stworzeniu wielu różnych stref 
dla gości, możemy przyciągnąć ich do siebie na lata. 

Nie bez znaczenia stają się także kooperacje między 
ośrodkami, specjalistami oraz lokalnymi przed-
siębiorcami i usługodawcami, zapewniające w ten 
sposób jeszcze większe zaplecze ofertowe i budujące 
lepszy wizerunek na rynku. 

Podstawowym filarem większości odbiorców obec-
nych usług turystycznych i biznesowych stało się lep-
sze, zdrowsze życie, pełne doświadczeń, inspiracji 
i witalności. Naszym zadaniem jako stale rozwijają-
cych się i świadomych usługodawców branży wellness 
jest stwarzanie im przestrzeni i oferty umożliwiającej 
takie warunki. Przede wszystkim dawanie im wybo-
ru i jasne określanie, w jaki sposób mogą w naszych 
przysłowiowych i dosłownych progach poczuć się jak 
w domu i korzystać z życia na wybranym poziomie. 

Czasy zmieniają się szybko i równie dynamicznie 
powinna zachodzić adaptacja i rozwój naszych usług. 
Korzystajmy z porad specjalistów i na bieżąco ob-
serwujmy trendy w branży i potrzeby potencjalnych 
klientów. Szukajmy tego, co nas wyróżnia i co czyni 
nas jedynymi w swoim rodzaju. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom dostawców takich 
ofert, w tym dziale będą pojawiały się inspiracje, roz-
wiązania i najnowsze trendy oparte o wellness i well-
being każdego z nas. 

41



Jesteś właścicielem obiektu noclegowego, gastrono-
micznego lub atrakcji turystycznej i  spełniasz po-
niższe wymagania? Zgłoś swój obiekt do programu 
Miejsc Przyjaznych Rowerzystom. Pokażmy naszą 
Nowosądecką moc turystyki i zgłośmy swoje obiekty, 
promujmy tym samym Sądecczyznę! Infrastruktura 
rowerowa w naszym regionie od lat rośnie w oczach 
a  turyści rowerowi wybierają nasz region w  dużej 
mierze z tego powodu. 

Dlaczego warto? Dołączenie do programu wiąże się 
z  certyfikacją Państwa obiektu, co zdecydowanie 
wpływa na jego prestiż, rozpoznawalność i  nowe 
możliwości promocyjne zarówno w Polsce jak i za-
granicą. Turystyka rowerowa w  naszym regionie 
w najbliższych latach to będzie prawdziwy hit, nie 
pozwól by ten rodzaj klienta omijał twój obiekt! 
Rekrutacja trwa do 30 czerwca 2021 roku.

Miejsca Przyjazne  
Rowerzystom

Dołącz do programu!

Tekst: © Redakcja Odkryj Beskid Sądecki
Fot. © Konrad Rogoziński

Rekrutacja trwa!
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OBOWIĄZKOWE KRYTERIA 
DO SPEŁNIENIA

BEZPIECZNY NIEODPŁATNY PARKING ROWEROWY 

Przy obiekcie powinno znajdować się miejsce do bezpiecznego przypięcia 
roweru, wyposażone w stojaki (rekomenduje się stojaki w kształcie „bram-
ki”/litery „n”) lub umożliwiające przypięcie/ przechowanie roweru w  inny 
sposób np. w zamykanym pomieszczeniu.

NIEODPŁATNE UDOSTĘPNIANIE NARZĘDZI DO PODSTAWOWYCH 
NAPRAW ROWERÓW 

W zestawie narzędzi, oprócz standardowych kluczy płaskich, krzyżakowych 
i  typu „imbus” oraz śrubokrętów  krzyżakowych i  płaskich, obowiązkowo 
musi znajdować się serwisowa pompka podłogowa, która umożliwi napom-
powanie różnych typów kół, rozkuwacz do łańcucha, łyżki do zdejmowania/
zakładania opon i zestaw łatek naprawczych z klejem.

AKTUALNA INFORMACJA O SERWISACH/SKLEPACH ROWEROWYCH LUB 
SPRZEDAŻ CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO ROWERÓW 

Informacja powinna być umieszczona w obiekcie w widocznym miejscu (np. 
hol, recepcja, bar , drzwi wejściowe) i musi zawierać dokładny adres, nr tele-
fonu i mail do wymienionych serwisów/sklepów rowerowych.

INFORMACJA O STRONIE INTERNETOWEJ  
NAROWERY.VISITMALOPOLSKA.PL 

Informacja powinna być umieszczona w obiekcie w widocznym miejscu (np. 
hol, recepcja, bar , drzwi wejściowe) i zawierać przekaz, że strona jest dedy-
kowana rowerzystom zwiedzającym Małopolskę (można z niej pobrać śla-
dy GPS tras rowerowych, mapy do samodzielnego wydruku oraz informacje 
o atrakcjach turystycznych).

MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z POBYTU NA JEDNĄ DOBĘ 

Obiekt noclegowy, dysponujący minimum 6 miejscami noclegowymi, dekla-
ruje gotowość przyjmowania turystów na jedną dobę hotelową. 

BEZPIECZNE I NIEODPŁATNE PRZECHOWANIE ROWERÓW WRAZ 
Z BAGAŻAMI W TRAKCIE POBYTU

Obiekt noclegowy musi posiadać zamykane na klucz, chronione przed nie-
korzystnymi warunkami atmosferycznymi i łatwo dostępne (najlepiej na par-
terze) pomieszczenie, w którym turysta będzie mógł zostawić rower, jeśli to 
konieczne – również wraz z bagażem, na czas swojego pobytu w obiekcie. 
Wielkość pomieszczenia musi pozwalać na jednoczesne przechowanie mi-
nimum 6 rowerów.
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OBIEKT 
NOCLEGOWY

INFORMACJA
TURYSTYCZNA

OBIEKT 
GASTRONOMICZNY

INNY OBIEKT
USŁUGOWY

ATRAKCJA 
TURYSTYCZNA

WAŻNE: Obiekt musi być położony do 15 km od jednej z tras VeloMałopolska.
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OBIEKT 
NOCLEGOWY

• Obiekt musi zapewniać minimum 6 miejsc 
noclegowych.

• Możliwość skorzystania z noclegu na jedną 
dobę.

• Obiekt hotelarski skategoryzowany lub inny 
(nieskategoryzowany).

OBIEKT 
GASTRONOMICZNY

• Całoroczny lub sezonowy.
• Przygotowanie oraz sprzedaż posiłków i na-

pojów do spożycia na miejscu i na wynos. 

INFORMACJA 
TURYSTYCZNA

• Obiekt musi należeć do sieci informacji 
turystycznej i  spełniać wymogi określone 
przez Polską Organizację Turystyczną. 

• Oznakowany specjalnym znakiem „i”, zgod-
nie z wytycznymi Polskiego Systemu Infor-
macji Turystycznej.

ATRAKCJA 
TURYSTYCZNA

• Wstęp jest odpłatny lub nieodpłatny.
• Posiada swojego zarządcę.
• Np. zabytek (architektoniczny, sakralny, ar-

cheologiczny, etnograficzny, zabytkowy 
cmentarz). 

• Muzeum, galeria sztuki. 
• Park narodowy, park krajobrazowy, rezer-

wat, jaskinia, podziemna trasa turystyczna.
• Kąpielisko, basen termalny, aquapark, zor-

ganizowane miejsce do wędkowania. 
• Platforma, wieża widokowa,.
• Rejs statkiem, przejazd zabytkową kolejką 

lub drezyną.
• i inne.

INNY OBIEKT 
USŁUGOWY

• Obiekt świadczący usługi, które mogą być 
przydatne rowerzyście podczas podróży 
np. serwis rowerowy, wypożyczalnia rowe-
rów i sprzętu turystycznego, biuro podróży, 
przewoźnik osobowy, stacja paliw, galeria 
handlowa, sklep  spożywczy, wielobranżo-
wy i inne.
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Autorki tekstów:

Zuzanna Długosz
Baba z Gór

Maria Kościelniak
Kamrat Travel

Aneta Ginter
Specjalista ds. turystyki

Work&Travel
Nowy wymiar Twojej pracy!

#BranżaTurystyczna #Work&Travel #Krynica-Zdrój #Muszyna #Rytro

W  latach 90. XX wieku oglądaliśmy namiętnie Cartoon Network. 
Obserwowaliśmy tam m.in. perypetie życia codziennego rodzinki Jetsonów. 
Wtedy praca zdalna była jedynie wymysłem ludzkiej wyobraźni, a dzi-
siaj stała się elementem dnia codziennego. Obecna sytuacja otworzyła 
zupełnie nowy rozdział pracy w domu. Wystarczy 
gniazdko i wi-fi, żeby wykonywać wiele prac, 
być aktywnym w wielu zawodach.

Zdjęcia: © Konrad Rogoziński
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Pozwól nam przedstawić nasze propozycje 
połączenia pracy i wypoczynku 

w Beskidzie Sądeckim

Tradycyjne wychodzenie do pracy, czy praca 
zdalna

Każde z nich ma swoje wady i zalety. A co jeśli korpo-
racje przeliczą zyski i straty i praca zdalna stanie się 
normą? Świat pocovidowy to nadal prognozowanie. 
Bez wątpienia jednak rosnącą popularność zyskuje 
nowy rodzaj wypoczynku – Work&Travel. Stabil-
ne łącze internetowe, przysłowiowe biurko – kąt do 
pracy wystarcza, żeby wypoczywać bez konieczności 
wybierania urlopu wypoczynkowego.

Zamykasz komputer i jesteś w górach.

Poranny jogging, trening przed pracą wcale nie musi 
być przecinany światłami ulicznymi. Można go prze-
nieść na wielofunkcyjne trasy wzdłuż Popradu czy 
Dunajca. Swoje dzienne 7000 kroków można zreali-
zować w lesie buczynowym, na szlakach turystycz-
nych lub łącząc ze zwiedzaniem.

Beskid Sądecki ma niezmiernie rozbudowane zaple-
cze szlaków pieszych, tras uwzględniających zabytki, 
gier terenowych (questów), wielofunkcyjnych ście-
żek. Decyzja, jaka pozostaje, to ustalenie kolejności 
eksploracji.
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Dlaczego Krynica – Zdrój?

To słynne uzdrowisko z leczniczymi wodami mineralnym, bogatą historią, 
malowniczymi szlakami turystycznymi, z bardzo dobrą bazą noclegową. 
Krynica to miasto aktywności o każdej porze roku. Idealne na wykonywa-
nie pracy zdalnej jak również odpoczynek od pracy. Każdy znajdzie coś 
dla siebie, czy to na godzinną przerwę czy na całodniowy wypad za mia-
sto. Wszystko po to, aby zregenerować siły, uporządkować natłok myśli, 
odnaleźć odpowiedzi na nurtujące nas pytania.

Gmina Gmina 
Krynica-ZdrójKrynica-Zdrój
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Szlakiem wód mineralnych

Spacer wzmacniająco – regenerujący. Czas trwania 
spaceru ok 2 godziny. 

Rozpoczynamy od centrum krynickiego deptaku 
czyli od Pijalni Głównej, w której czeka nas degusta-
cja wód mineralnych, m.in. Jan, Słotwinka, Tadeusz, 
Zuber, Zdrój Główny. W pijalni oprócz zdrowotnych 
wód możemy podziwiać także piękną egzotyczną 
roślinność. Następnie spacerujemy w kierunku dol-
nej stacji kolejki na Górę Parkową do Pijalni Jan. 
Znajdziemy ją nieopodal Restauracji Cristal Patio. 
Tu dostępna jest woda Jan i Józef. Po kolejnych 3 
km spaceru docieramy do Pijalni Słotwinka. W tym 
najstarszym (1806 r.) obiekcie tego typu w Krynicy 
możemy skosztować wody Słotwinka. Po degustacji 
warto pospacerować wokół tężni solankowej, która 
ma dobroczynny wpływ na zdrowie..

Szlakiem turystycznym

Krynica-Zdrój słynie z pięknych górskich, leśnych 
tras. Szlaki turystyczne są dobrze zadbane oraz 
oznakowane, o różnej skali trudności oraz czasu 
przejścia. Warto wybrać jakiś dla siebie, gdyż ob-
cowanie z naturą przynosi bardzo korzystne efekty, 
zwłaszcza po pracowitym dniu spędzonym w za-
mkniętym pomieszczeniu. Góry mają w sobie coś 
magicznego. Przebywając w nich, potrafimy odciąć 
się od otaczającej nas rzeczywistości, zagłębić się 
w sobie, odetchnąć od codziennych spraw, nawet – 
pomedytować na szczycie rozkoszując się pięknym 
widokiem na panoramę miasta.
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Szlakiem sztuki

Krynica-Zdrój to miejsce znane nie tylko z Festi-
walu Kiepury, postaci Nikifora i wód leczniczych, 
lecz również ze wspaniałej, zabytkowej architektu-
ry, która w przeszłości wielokrotnie bywała tłem dla 
kręconych tu filmów. Spacer proponujemy rozpo-
cząć przy pomniku Jana Kiepury (ul. Piłsudskiego), 
najsłynniejszego tenora mieszkającego w Krynicy-

-Zdrój. Kolejny punkt również jest związany z jego 
osobą – „Willa Patria” projektu Bohdana Pniewskie-
go to miejsce zamieszkiwania Jana Kiepury. Hol w 
willi posłużył za plan do filmu „Książątka” w reży-
serii Konrada Toma i Stanisława Szebego. Kiepura 
dawał publiczne występy zarówno tutaj, na balkonie, 
jak również na krynickim deptaku, gdzie udamy się, 
spacerując wzdłuż ul. Pułaskiego. Tam zobaczymy 
słynną muszlę koncertową z płaskorzeźbą artysty. 
Warto też pamiętać, iż krynicki deptak wraz z No-
wym Domem Zdrojowym posłużył również jako 
plan do filmu „Zazdrość i medycyna” w reżyserii 
Janusza Majewskiego.

Będąc już na deptaku, koniecznie trzeba odwiedzić 
miejsca związane z twórczością Nikifora, czyli Epi-
faniusza Drowniaka, a przez które poprowadzi nas 
scenariusz filmu „Mój Nikifor” (w reżyserii Krzysz-
tofa Krauze). Na koniec udamy się do muzeum Ni-
kifora, w którym znajdują się obrazy i pamiątki z 
życia artysty. W drodze powrotnej warto przystanąć 
jeszcze na chwilę przy pomniku Nikifora (2005 r.).

Atrakcje na światową skalę

W zależności od czasu, jakim dysponujemy, szcze-
gólną uwagę warto zwrócić na kilka z ważniejszych 
atrakcji w Krynicy-Zdroju, wśród których znajduje 
się m.in. kolej gondolowa na Jaworzynę Krynicką. 
Wycieczkę możemy zaplanować w różnych warian-
tach, ale najpopularniejszym jest wyjazd kolejką na 
szczyt Jaworzyny, a potem piesze zejście wybranym 
szlakiem. Można też, oczywiście, wjechać i zjechać 
w obie strony. Kolejną atrakcją, nową, ale bardzo 
lubianą przez turystów, jest wieża widokowa w ko-
ronach drzew. To niezapomniany spacer, który 
gwarantuje możliwość wsłuchania się w szum lasu, 
śpiew ptaków, cudowne krajobrazy. Czysty relaks i 
odprężenie. Wieża widokowa zlokalizowana jest na 
szczycie stacji narciarskiej Słotwiny Arena, do której 
prowadzą malownicze szlaki (my proponujemy do-
stać się tam żółtym i niebieskim, rozpoczynającymi 
się przy ul. Kościuszki; po drodze mamy przystanek 
na Górze Krzyżowej wraz z pięknym widokiem na 
panoramę Krynicy). Po ok. godzinnym spacerze ist-
nieje możliwość zjazdu nowoczesną kolejką krzeseł-
kową lub zejście szlakiem turystycznym.
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Rowerowo

Bardzo dobrym pomysłem na oderwanie się od pra-
cy jest rower! Krynica jest do tego idealnym miej-
scem. Liczne szlaki rowerowe o  zróżnicowanym 
stopniu trudności potwierdzają, że każdy znajdzie 
tu coś dla siebie, niezależnie od wieku czy predyspo-
zycji sportowych. Zachęcamy do sprawdzenia trasy 
Velo Krynica łączącej Krynicę, Muszynę oraz Piw-
niczną. Dla rowerzystów szukających mocniejszych 
wrażeń polecamy trasy MTB (trasy tylko na rowery 
górskie). Osiem tematycznych tras wywodzących 
się z nazw wód mineralnych. Trasy są o bardzo zróż-
nicowanej długości: najkrótsza liczy 4,6 km, nato-
miast najdłuższa 25 km, dlatego wycieczki planujmy 
zgodnie z  czasem, który mamy do wykorzystania. 
To trasy o dość dużym stopniu trudności, ale ponie-
waż istnieje możliwość skorzystania z  pomocy ro-
werów elektrycznych, uważamy, że to także atrakcja 
dostępne dla każdego.

Po sąsiedzku

A  może słowackie zamki lub węgierskie kąpieliska 
termalne? Ponieważ Krynica-Zdrój jest idealną bazą 
wypadową na wycieczki zagraniczne, każdemu po-
szukującemu dodatkowych wrażeń polecamy od-
wiedziny na Słowacji lub na Węgrzech. Będąc tak 
blisko granicy, warto rozważyć taką opcję. Na wy-
pady tego typu proponujemy zarezerwować cały 
dzień. Wycieczki można zorganizować samodziel-
nie albo skorzystać z lokalnego biura turystycznego.

Zimowe szaleństwa

Krynica-Zdrój to również nowoczesne ośrodki nar-
ciarskie z trasami o różnym stopniu trudności. Jazda 
na nartach lub snowboardzie jest aktywnością, przy 
której zdrowo odpoczniemy po całym dniu lub tygo-
dniu pracy. Do wyboru mamy 4 ośrodki narciarskie 
(Jaworzyna Krynicka, Słotwiny Arena, Kompleks 
Narciarski Słotwiny, Henryk Ski). Czas spędzony 
na stoku jest dopasowany do zakupionego karnetu. 
Z zimowych atrakcji warto zwrócić wziąć pod uwa-
gę także kulig, czyli wspaniałą godzinną przejażdż-
kę saniami za zaprzęgiem konnym. Jeśli natomiast 
dysponujemy większą ilością czasu, można się wy-
brać na przejażdżkę skuterami śnieżnymi. To na-
prawdę niesamowita zabawa wśród dzikiej przyrody, 
w śnieżnobiałej scenerii zakończona wspólnym bie-
siadowaniem przy ognisku.
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Dlaczego Muszyna na Work&Travel?

Ponieważ swój, wydawałoby się zastój rozwojowy, w idealnym momencie 
przełożyła na walor. Z miejscowości, gdzie przysłowiowe „wrony zawra-
cały”, stała się tą gdzie, dowiadują się, co jest dalej. Miejsce zwane miastem 
ogrodów. Obcowanie z przyrodą jest jednak tylko jednym z elementów 
umożliwiających odpoczynek. Możemy zanurzyć się w historii Państwa 
Muszyńskiego, hydrologii Księcia Popradu, topografii Beskidu Sądeckie-
go, posłuchać niemych świadków historii Dawnej Łemkowszczyzny czy 
stać się częścią Krainy Łagodności.

POLECA

GminaGmina
 Muszyna Muszyna
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Góry po robocie

Akcja ta została wymyślona przez SKPG Kraków, 
jako upust usilnej potrzeby obcowania z górami nie 
tylko na koniec tygodnia, ale również między jed-
nym a drugim dniem roboczym. O ile, w przypadku 

„studenciaków” z Krakowa takie wyzwanie wymaga 
nakładu czasu i przejechanych kilometrów, to „wor-
k&travel’owców” dojazd nie kłopocze. Ich góry za-
czynają się za oknem.

Wśród bogactwa półdziennych tras wokół Muszyny, 
zacząć można od Malnika (726mnpm). Z centrum 
miasta wyprowadzi nas żółty szlak pieszy. Przejdzie-
my koło kirkutu na widokowy szczyt i po godzinie 
marszu podjąć można decyzję, czy wyjmujemy koc 
i rozpoczynamy „kocing na trawingu”, czy w ciągu 
kolejnych 3 godzin odkrywamy Czarną Młakę (wra-
camy po swoich śladach).

Miasto ogrodów

Cały dzień wolny od obowiązków zajmie nam spacer 
po mieście w poszukiwaniu ogrodów tematycznych. 
Są one rozsiane w odległości, co najwyżej kilkudzie-
sięciu minut spaceru. Warto zwiedzanie takie uroz-
maicić sobie odkrywając wspólnie Krainę Księcia 
Popradu. Spacer z animacjami z pewnością będzie 
inspiracją do kolejnych tras. Zapopradzie warto 
więc eksplorować, korzystając ze spaceru po Muszy-
nie, dzięki czemu poznamy lokalizację wszystkich 
ogrodów. Wycieczka przeplatana będzie zapewne 
przystankami na lody, kawę i małe co nieco.

Weekend w popularnej miejscowości wypoczynko-
wej zawsze jest tłumny. Warto więc na sobotnio-nie-
dzielne zwiedzanie wybrać te mniej znane miejsca. 
Wśród perełek architektury drewnianej, znajdują 
się również te zlokalizowane poza głównymi ośrod-
kami: Leluchów, Wojkowa, Andrzejówka czy Złoc-
kie. To miejscowości, gdzie stoją piękne, drewniane 
świątynie. Do ich podziwiania będzie niezbędny 
środek transportu.
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Dlaczego Rytro?

Spokój, góry i wszechobecna przyroda. To największe zalety nadpopradz-
kich wiosek i miasteczek. A przy tym całkiem niezła baza noclegowa. Znaj-
dziesz tu hotele, małe pensjonaty i prywatne apartamenty. Z dostępem do 
internetu, tak by móc spokojnie pracować, na łonie natury by po pracy 
korzystać z atrakcji oferowanych przez Beskid Sądecki. A tych jest sporo. 
To tutaj możesz odejść od biurka i od razu wejść na górski szlak, wskoczyć 
na rower lub do kajaku! Szlaków pieszych, biegowych i rowerowych jest 
sporo - o różnym stopniu zaawansowania. To tutaj odetchniesz świeżym, 
górskim powietrzem Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Zamkniesz 
oczy i poczujesz, jak twoje ciało relaksuje się wśród beskidzkiej przyrody. 
Wyciszysz się, ale i będziesz dobrze się bawić. 

POLECA

Gmina Gmina 
RytroRytro

Tekst: © Maria Kościelniak
Zdjęcia: © Konrad Rogoziński
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Na krótką wycieczkę z Rytra proponujemy 
trzy trasy:

Rytro - Stary Sącz (Stawy) - około 14 km (mo-
żesz wrócić pociągiem!)

Rytro - Piwniczna-Zdrój - ok 7 km (możesz 
wrócić pociągiem!)

Rytro - Platforma na Woli Kroguleckiej - ok 5 
km (musisz wrócić rowerem, ale będzie z gór-
ki). Tylko początek trasy prowadzi ścieżką ro-
werową, później jedziemy drogą wzdłuż Życza-
nowskiego Potoku, która łączy się w pewnym 
momencie z niebieskim szlakiem pieszym, wy-
prowadzającym na parking pod Platformą.

Velo Poprad - na rower po pracy! 

Wycieczka rowerowa to świetny pomysł na spędze-
nie popołudnia. Jeśli lubisz trudne trasy, z wieloma 
podjazdami i szybkimi zjazdami to w okolicach Ry-
tra znajdziesz sporo górskich szlaków. Ambitnych 
i  naprawdę pięknych. Ale jeśli wolisz bardziej ro-
dzinne, spokojne ścieżki, to możesz wybrać świetnie 
przygotowany szlak AquaVelo prowadzący wzdłuż 
Doliny Popradu. 

Zamek i obiad w schronisku!

Zamek w  Rytrze i  Schronisko Cyrla to takie miej-
sca, które miejscowi wybierają na popołudniowy 
niedzielny spacer. Ryterski zamek to niedawno od-
restaurowane ruiny. Choć nie zobaczymy tam pięk-
nych komnat ani dzieł sztuki to warto zajrzeć, by 
podziwiać cudne widoki na Dolinę Popradu. To na-
prawdę łatwo dostępny punkt widokowy. Co więcej, 
z zamkiem wiąże się wiele ciekawych legend - także 
tych o  ukrytym w  okolicy skarbie! A  z  ruin mam 
już tylko 3 km (i 440 m przewyższeń) do schroniska 

“Cyrla” gdzie można zjeść pyszny obiad! Do schroni-
ska prowadzi czerwony szlak spod zamku. By zato-
czyć pętle, do Rytra można wrócić drogą asfaltową 
prowadzącą przez las. 
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Mapa (Roztoka Ryterska - Przehyba - Radziejowa - 
Roztoka Ryterska)

Radziejowa na dwa dni!

Opisaną wyżej trasę możesz podzielić na dwa dni 
nocując w schronisku na Przehybie! 

Radziejowa w 3 godziny? 

Tak to możliwe! I nie, nie trzeba na szczyt wbiegać! 
Trzeba tylko wybrać najkrótszą trasę! Prowadzi ona 
z Obidzy (Przełęcz Gromadzka), na którą wjedziesz 
samochodem. Stamtąd niebieskim szlakiem doj-
dziesz do przełęczy pod Wielkim Rogaczem. Tutaj 
trzeba zmienić kolor szlaku na czerwony, który do-
prowadzi Cię na szczyt. Przy przeciętnym tempie 
trasę pokonasz w około 2 godziny. Powrót do par-
kingu zajmie około godziny. To świetna opcja, jeśli 
nie masz całego dnia wolnego lub chcesz obejrzeć 
wschód słońca z wieży!

Zdobądź Radziejową!

Mieszkając u stóp królowej Beskidu Sądeckiego, ko-
niecznie trzeba ją zdobyć. Na szczycie stanęła nie-
dawno nowa wieża widokowa, z której rozpościerają 
się widoki na Beskidy i Tatry. Możesz na nią wbiec, 
wjechać, możesz ją podziwiać z  poziomu Popradu 
i z wielu innych punktów. Możesz też na nią wejść. 
Aby całkowicie się zrelaksować i  nie przemęczyć, 
warto poświęcić na to cały dzień, a nawet dwa! Szla-
ki na szczyt wiodą z różnych miejscowości Beskidu - 
wypoczywając w Dolinie Popradu warto wybrać Ry-
tro, Roztokę Ryterską lub Piwniczną-Zdrój. Z  tych 
miejscowości trasę można zaplanować w formie wy-
godnej pętli. Trasa w najkrótszym wariancie będzie 
liczyć około 9 km (z  Obidzy), na cały dzień ideal-
na będzie pętla z Roztoki Ryterskiej prowadząca na 
Przehybę zielonym szlakiem, dalej czerwonym na 
Radziejową i  do przełęczy Żłobki, stamtąd żółtym 
z powrotem do Roztoki Ryterskiej (22 km i 1200 m 
przewyższeń). Dłuższa trasa prowadzi z Rytra rów-
nież na Przehybę i  do dalej cały czas czerwonym 
szlakiem na Radziejową, Wielkiego Rogacza i  do 
Rytra (28 km i 1350 m przewyższeń).

ZOBACZ MAPĘ

ZOBACZ MAPĘ
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RENESANSOWE ODLOTY NA WYCIECZCE SZKOLNEJ?

ALBO LEKCJA POLSKIEGO W GÓRACH?

TREKKING ŚLADAMI KURIERÓW?

LUB POSZUKIWANIA SKARBU W RYTRZE?

A DLA STARSZYCH...
ZWIEDZANIE ZAMKU KRZYŻTOPÓR NOCĄ?

SANDOMIERZ ZE SZLACHCICEM?

BIESIADA NA ZAMKU W STAREJ LUBOWNI?

I DEGUSTACJA MAŁOPOLSKIEGO WINA, W WINNICY, O
ZACHODZIE SŁOŃCA!

WWW.KAMRATTRAVEL.PL

NIESZABLONOWE WYCIECZKI TO NASZA SPECJALNOŚĆ!

FACEBOOK.PL/KAMRATTRAVEL

INSTAGRAM.COM/KAMRAT- TRAVEL

+48 507 724 697

+48 515 349 372

KONTAKT@KAMRATTRAVEL.PL
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Zaprojektujemy interaktywne e-booki  
i katalogi ofertowe dla twojej firmy.

digitalplaces.pl DigitalPlaces 501 821 232
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