
Celem konferencji jest integracja podmiotów działających w obszarze turystyki rowerowej w Małopolsce, 
prezentacja efektów projektu budowy tras rowerowych VeloMałopolska oraz dobrych praktyk na rzecz 
rozwoju produktu turystycznego opartego o ścieżki rowerowe. Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość 
poznać aspekty funkcjonowania szlaków rowerowych, jak również przekonać się, że w turystyce rowerowej 
drzemie ogromny potencjał, i o tym, że aby go wykorzystać konieczna jest współpraca i zaangażowanie wielu 
podmiotów.

 Dlaczego Małopolanie pokochali dwa kółka? O idei, realizacji i efektach projektu VeloMałopolska.
 
 Inicjatywy Miasta Tarnowa, Muszyny i Oświęcimia na rzecz budowy ścieżek rowerowych oraz promocji   
              roweru jako atrakcyjnego środka transportu w mieście.

 Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo – dobre praktyki w zakresie rozwoju produktu oraz   aktywizacji  
               przedsiębiorczości wokół szlaku.

 Historyczno-Kulturowo-Przyrodniczy Szlak Wokół Tatr – doświadczenia z tworzenia i rozwoju szlaku.

 Nadrzeczne   trasy rowerowe – praktyki  krajów  zachodnich.   Standardy,  oznakowanie,  użytkownicy,  
 biznes.

 Współczesne   trendy  w  turystyce  rowerowej  –  jak turystyka  rowerowa   może  wpłynąć  na  rozwój
 lokalnej gospodarki, aktywizację społeczną i stwarzać nowe możliwości spędzania wolnego czasu?

 Jak zarabiać na turystyce rowerowej? Doświadczenia małopolskiego touroperatora.

 Tworzenie i komercjalizacja  lokalnego  produktu  turystycznego  opartego  o  ścieżki  rowerowe – rola  
 samorządów lokalnych oraz lokalnych przedsiębiorców w rozwój turystyki rowerowej.

 Każdy uczestnik konferencji  wyraża zgodę na  przetwarzanie  danych osobowych na  potrzeby  udziału 
              w  konferencji,  jak  również  na  wykorzystanie  swojego  wizerunku  przez  organizatora  w  w/w  celu, 
              na wypadek utrwalenia jego wizerunku na wykonanej fotografii.

 Stosowne   oświadczenie   dotyczące   przetwarzania   danych   osobowych  zostanie  podpisane  przez 
              uczestnika w dniu konferencji.

 Niepodpisanie  oświadczenia   dotyczącego   przetwarzania   danych   osobowych   uniemożliwi  udział
 w konferencji.

 Tarnowie w dniu 14.09.2018 r., godz. 10.00 – 14.00 w Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugu�a 1

 Nowym Sączu w dniu 26.09.2018 r., godz. 10.00 – 14.00  w Miasteczku Galicyjskim, ul. Lwowska 226

 Oświęcimiu  w  dniu  03.10.2018 r.,   godz. 10.00 - 14.00  w  Miejskiej   Bibliotece  Publicznej   GALERIA  KSIĄŻKI, 
                ul. Józefa Nojego 2B

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa w konferencji
w wybranej lokalizacji. Zgłoszenia należy dokonać na adres e-mail: aneta.regulska@umwm.pl, podając imię, 
nazwisko, nazwę instytucji oraz adres e-mail:

 w przypadku udziału w konferencji w Tarnowie – do dnia 10.09.2018 r.

 w przypadku udziału w konferencji w Nowym Sączu – do dnia 20.09.2018 r.

 w przypadku udziału w konferencji w Oświęcimiu – do dnia 27.09.2018 r.

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

Informacji szczegółowych udziela: 

Pan Michał Główka, tel.: 12 37 96 019, e-mail: michal.glowka@umwm.pl oraz 
Pani Aneta Regulska, tel.: 12 37 96 019, e-mail: aneta.regulska@umwm.pl

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

Organizatorem konferencji jest Województwo Małopolskie

W programie m.in.:

Konferencja zorganizowana zostanie w następujących miastach:

Wykorzystanie wizerunku i ochrona danych osobowych:


