Mamy to!
Wielka radość w Kujawsko-Pomorskich Konstelacjach dobrych miejsc! Poznaliśmy laureatów konkursu
na Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyﬁkat Polskiej Organizacji Turystycznej. Wśród nich gwiazdy
naszych Konstelacji. Wydarzenie Frontem do Wolności. Łabiszyńskie Spotkania z Historią
otrzymało Certyﬁkat Internautów, a wyróżnienie w konkursie przyznano Bydgoskiemu
Festiwalowi Wodnemu "Ster na Bydgoszcz 53°E 18°N".

Uroczysta gala wręczenia Certyﬁkatów POT – najbardziej prestiżowej nagrody w środowisku turystyki,
odbyła się 26 listopada w warszawskim hotelu Renaissance Warsaw Airport. Polska Organizacja
Turystyczna wyróżniła 14 produktów turystycznych, przyznając Złoty Certyﬁkat, Certyﬁkaty POT,
Certyﬁkat Specjalny, Certyﬁkat Internautów i jedno Wyróżnienie. (lista laureatów)
Frontem do Wolności. Łabiszyńskie Spotkania z Historią w ogólnopolskim plebiscycie internetowym
stanęły w szranki z 15 produktami turystycznymi z całej Polski. I to właśnie nasza gwiazda Konstelacji
świeciła najjaśniej i od tej chwili może szczycić się Certyﬁkatem Internautów 2018. Wyróżnienie w
konkursie Polska Organizacja Turystyczna przyznała Bydgoskiemu Festiwalowi Wodnemu "Ster na
Bydgoszcz 53°E 18°N". Tym samym kolejne produkty z naszego regionu weszły w kanon
najważniejszych atrakcji Polski. Złoty Certyﬁkat 2018, czyli „turystycznego Oscara” otrzymało
Muzeum Powstania Warszawskiego.

Certyﬁkat Internautów 2018 dla wydarzenia „Frontem do Wolności. Łabiszyńskie Spotkania z
Historią”, fot. www.facebook.com/jacek.kaczmarek

Wyróżnienie w konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyﬁkat POT dla Bydgoskiego
Festiwalu Wodnego „Ster na Bydgoszcz 53°E 18°N”.

Nagrodę w imieniu organizatorów odebrała dyrektor biura K-POT Agnieszka Kowalkowska.

Kandydaci do konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyﬁkat POT zgłaszani są przez
Regionalne Organizacje Turystyczne. Koordynatorem etapu regionalnego jest Kujawsko-Pomorska
Organizacja Turystyczna. Kapituła przy K-POT dokonała oceny otrzymanych zgłoszeń i wybrała trzy
produkty turystyczne, które reprezentowały region w etapie ogólnopolskim konkursu o Certyﬁkat POT
(wskazując z nich kandydata do Certyﬁkatu Internautów) oraz jednego kandydata do Złotego
Certyﬁkatu POT.
Certyﬁkaty POT przyznawane są produktom istniejącym na rynku nie krócej niż dwa lata. Złoty
Certyﬁkat może uzyskać tylko ten produkt turystyczny, który w latach ubiegłych otrzymał Certyﬁkat
POT i twórczo rozwinął swoją działalność. Może być on przyznany produktowi nie wcześniej niż po
upływie 3 lat od daty otrzymania Certyﬁkatu POT. Nową kategorią jest Certyﬁkat Specjalny, który
przyznany został produktowi, który posiada niezwykły potencjał, jest mało znany i istnieje na rynku
nie dłużej niż dwa lata.
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