Głosujemy na Blues na Świecie Festival
Czy Blues na Świecie Festival powtórzy sukces wydarzenia Perspektywy – 9 Hills Festival z
poprzedniej edycji konkursu i zdobędzie Certyﬁkat Internautów 2021 przyznawany przez Polską
Organizację Turystyczną? My mocno w to wierzymy, ale wszystko w Waszych rękach :)
Blues na Świecie Festival jako reprezentant Kujawsko-Pomorskich Konstelacji dobrych miejsc staje
w szranki z 15 produktami turystycznymi z całej Polski i walczy o Certyﬁkat Internautów w
głosowaniu ogólnopolskim. Nie ma czasu do stracenia – GŁOSUJEMY!
Głosowanie odbywa się na Narodowym Portalu Turystycznym:
https://www.polska.travel/pl/aktualnosci/wybierz-najlepszy-produkt-turystyczny-2021
WAŻNE: głosować można co 24 godziny. Po oddaniu głosu, po upływie 24 godzin następuje reset
danych IP urządzenia, z którego został oddany głos, co oznacza, że można z niego ponownie oddać
głos na wybrany produkt turystyczny. Głosowanie trwa do dnia 3 listopada 2021 roku, do
godziny 23:59:59.
----------------------------------Blues na Świecie Festival
Organizatorzy kierują się mottem Williego Dixona „Blues to korzenie, reszta muzyki to owoce”. I
właśnie te owoce w szczególności prezentowane sś podczas festiwalu. Oprócz znanych już
wykonawców gatunku na festiwal zapraszani są młodzi artyści z kraju i ze świata, którzy pokazują
własne i co ważne, nowoczesne podejście do muzyki okołobluesowej. Wykonawcy występujący na
Blues na Świecie Festival czasami daleko odbiegają od korzeni, jednak w swojej twórczości zawsze
pozostają w szacunku dla tradycji. Oprócz bluesa można tu posłuchać dobrego rocka, funku, jazzu czy
soulu. Każda edycja cechuje się wysokim poziomem artystycznym i pozwala widzom wysłuchać
przeglądu wszelkich odcieni bluesa – granego od Finlandii po Brazylię.
Wydarzenie organizowane jest przez Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu. W ramach
dwudniowej imprezy odbywają się warsztaty muzyczne (nauka śpiewu, gry na instrumentach) dla
dzieci, dla młodzieży oraz dla dorosłych, mini koncerty w przestrzeni miejskiej, pokazy ﬁlmów
muzycznych oraz jam session na zakończenie każdego dnia. Przez dwa dni w roku, Świecie staje się
stolicą muzyki bluesowej i okołobluesowej. Wydarzeniem żyje całe miasto. Prezentując światowej
sławy gwiazdy, Blues na Świecie staje się magnesem dla melomanów z całej Polski.
----------------------------------Wśród różnych ogólnopolskich rankingów, konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyﬁkat
Polskiej Organizacji Turystycznej uznawany jest za najbardziej prestiżowy. Certyﬁkat POT to w

środowisku turystyki nagroda wyjątkowa. Stanowi ona rekomendację i gwarancję usług na
najwyższym poziomie. Produkty turystyczne zgłoszone do konkursu ubiegają się o cztery rodzaje
Certyﬁkatów: Złoty Certyﬁkat, Certyﬁkat POT, Certyﬁkat Specjalny i Certyﬁkat Internautów.
Produkty turystyczne zgłaszane do głosowania internautów to nowatorskie i interesujące miejsca,
obiekty, imprezy, wydarzenia lub przedsięwzięcia atrakcyjne dla turystów, które zapewniają im
wysokiej jakości przeżycia i różnego rodzaju doznania.
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