
  
 

 Szkolenie współfinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 

 

Zaproszenie na szkolenia (wizyty studyjne) 

„BORY TUCHOLSKIE 

– poznajemy zakaMARKI Kujawsko - Pomorskich Konstelacji Dobrych Miejsc” 

 

 

Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie” zaprasza osoby z branży turystycznej do udziału 

w szkoleniach z zakresu znajomości atrakcji turystycznych na terenie Powiatu 

Tucholskiego.  Szkolenia odbywać się będą w formie dwóch jednodniowych wyjazdów studyjnych. 

 

Szkolenie I 

Termin: 20 czerwca 2018 r. (środa), godz. 8.00 – ok. 17.30 

Zbiórka w Tucholi na dużym parkingu przy PKP - ul. Kolejowa 

Trasa: Tuchola – Cekcyn – Łyskowo – Wielki Mędromierz – Piła 

W programie:  

 aktywnie nad Jeziorem Wielkim Cekcyńskim  - mini golf, questy, Antrejka, 

 co to jest pierzga, czyli apiterapia w Łyskowie, 

 „Junak” , świeczki i pszczoły - Wioska Miodowa w Wielkim Mędromierzu, 

 jak to kozy pilnują Skarbu Wilhelma Krügera w Górniczej Wiosce. 

 

Szkolenie II 

Termin: 21 czerwca 2018 r. (czwartek), godz. 8.00 – ok. 16.30 

Zbiórka w Tucholi na dużym parkingu przy PKP - ul. Kolejowa 

Trasa: Tuchola – Żalno – Raciąż – Wymysłowo 

W programie:  

 prosimy dotykać „eksponaty” w Muzeum Borów Tucholskich, 

 gokartami po tucholskiej Starówce, 

 kolorowy zawrót głowy w Kwiatowej Wiosce, 

 skarby kasztelana z raciąskiego grodu – stała wystawa w Raciążu, 

 jak Indianin pokochał Bory Tucholskie – Muzeum im. Sat - Okh’a w Wymysłowie. 



  
 

 Szkolenie współfinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 

 

 Szkolenia adresowane są do osób/pracowników branży turystycznej z terenu województwa 

kujawsko-pomorskiego oraz osób zainteresowanych rozwojem turystyki, w tym w szczególności do: 

- osób zarządzających lokalnymi atrakcjami turystycznymi, 

- osób zarządzających podmiotami zajmującymi się obsługą ruchu turystycznego (tj. baza 

noclegowa, w tym agroturystyka, baza gastronomiczna) i ich pracowników (m.in.  pracownicy 

recepcji, kelnerzy, itd.) 

- pracowników informacji turystycznych w regionie, 

- przedstawicieli JST i innych podmiotów realizujących zadania z zakresu turystyki, 

- innych osób zainteresowanych szeroko rozumianą turystyką. 

  

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W ramach szkolenia organizator zapewnia: bilety wstępu do 

atrakcji turystycznych, usługę przewodnicką, transport, poczęstunek.  

Uczestnik zapewnia we własnym zakresie dojazd do Tucholi. Liczba miejsc ograniczona. Z uwagi na 

różną tematykę obu wyjazdów organizatorzy dopuszczają możliwość, że udział w nich wezmą te same 

osoby. 

Zgłoszenia: 

Termin zgłoszeń: 16 czerwca 2018 r., e-mail: lgd@borytucholskie.pl (prosimy o podanie 

imienia i nazwiska, nazwy podmiotu/firmy reprezentowanej przez uczestnika, numeru 

telefonu oraz daty wybranego szkolenia). 

Więcej informacji - tel. 601 725 478. O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu uczestnicy 

zostaną poinformowani drogą mailową lub telefoniczną. 

 

 

Szkolenie współfinansowane jest ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego  
w ramach zadania pn.  

Bory Tucholskie - poznajemy zakaMARKI Kujawsko-Pomorskich Konstelacji Dobrych Miejsc”. 
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