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mamy przyjemność  poinformować, 2e Polska Organizacja Turystyczna organizuje kolejną, ósmą  edycję  akcji 

„Polska zobacz więcej — weekend za pół  ceny" w dniach 20 — 22 marca 2020 r. 

Wydarzenie ma na celu prezentację  ogólnopolskiej oferty turystycznej i zachęcanie Polaków do korzystania 

z atrakcji i usług turystycznych na terenie całego kraju, również  poza głównymi okresami urlopowymi. 

Jest ono organizowane dwa razy do roku — w okresie wiosennym i jesiennym. Podmioty świadczące usługi 

turystyczne i usługi powiązane z turystyką  przygotowują  specjalną  ofertę  w cenie obniżonej o co najmniej 

50%. 

Ostatnia, jesienna edycja akcji odbyła się  w dniach 22-24 listopada 2019 r. Łącznie wzięło w niej udział  

1024 partnerów, co było znacznym wzrostem w stosunku do poprzednich kampanii. 

Zachęcamy do współpracy przy realizacji tego projektu poprzez przygotowanie specjalnych ofert 

przez obiekty turystyczne będące w dyspozycji lub nadzorze Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej. Zaangażowanie państwowych podmiotów pozytywnie wpływa na wizerunek administracji 

rządowej, a także stanowi ważną  zachętę  do przyłączenia się  do akcji dla przedstawicieli sektora 

prywatnego i jednostek samorządu terytorialnego. 

Ponadto informujemy, że formularz zgłoszeniowy znajduje się  na specjalnie dedykowanej projektowi stronie 

internetowej polskazobaczwiecej.pl. Proces rejestracji trwa do 31 stycznia br. 

Ze względu na marketingowo-promocyjny charakter wydarzenia jest ono realizowane przez Polską  

Organizację  Turystyczną, jednostkę  nadzorowaną  przez Ministra Rozwoju. W celu uzyskania bliższych 

informacji uprzejmie proszę  o kontakt z p. Tomaszem Kempką  z Departamentu Promocji Turystyki Krajowej 

w Polskiej Organizacji Turystycznej, tel. 22 536 71 02, e-mail: tomasz.kempka@pot.gov.pl.  

Liczymy na zaangażowanie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i zgłoszenie podmiotów 

do udziału w akcji „Polska zobacz więcej — weekend za pół  ceny". 
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