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Szanowni Państwo, 
 
Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna zaprasza Państwa do wzięcia udziału w regionalnym 
etapie XI edycji konkursu „Najlepszy Produkt Turystyczny – CERTYFIKAT POT ‘2013.  
 
Celem konkursu „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego ‘2013” jest wyłonienie 
najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych 
na Lubelszczyźnie, a także inicjowanie powstawania nowych, które staną się wizytówką naszego 
województwa. Do udziału w konkursie zapraszamy samorządy, lokalne organizacje turystyczne, 
instytucje i twórców produktów turystycznych, stowarzyszenia, fundacje turystyczne, przedsiębiorców 
prywatnych, a także organizatorów turystyki.  
 
Tegoroczna edycja konkursu została unowocześniona i odświeżona. Polska Organizacja Turystyczna 
wprowadziła innowacyjną formę zgłaszania produktów turystycznych poprzez aplikację internetową 
stworzoną specjalnie z myślą o konkursie. Aplikacja ma ułatwić i przyśpieszyć zgłaszanie propozycji 
oraz ich ocenę dla kapituły konkursu zarówno na etapie ogólnopolskim jak i regionalnym.  
 
Laureaci etapu regionalnego otrzymają rekomendację LROT do etapu ogólnopolskiego konkursu, 
który przeprowadzi Polska Organizacja Turystyczna oraz otrzymają nagrody rzeczowe. W okresie 
od 19.07.2013r. do 18.08.2013r. podmioty, które złożą kompletne zgłoszenia do Konkursu objęte 
zostaną promocją w mediach regionalnych i w Internecie. Patronat medialny nad Konkursem objęli: 
Dziennik Wschodni, TVP Lublin oraz Radio Lublin. Produkty turystyczne wyróżnione Certyfikatem POT 
zostaną również włączone w wybrane, działania promocyjne prowadzone przez POT. Nagrodą główną 
w Konkursie, ufundowaną przez POT dla produktu turystycznego, który zostanie wyróżniony „Złotym 
Certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej”, będzie kampania promocyjna w kraju o wartości nie 
mniejszej niż 100 000 PLN.  
 
Uprzejmie informuję, że aplikacja konkursowa funkcjonuje pod adresem: http://konkurs.pot.gov.pl.  
Instrukcja zgłaszania produktu krok po kroku jest dostępna w zakładce POMOC lub bezpośrednio 
na stronie: http://konkurs.pot.gov.pl/konkurs/help/wlasciciel. 
 
Zgłoszenia za pośrednictwem aplikacji konkursowej należy nadsyłać do dnia 15 lipca 2013 r.  
 
Więcej szczegółów na temat Konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej www.lrot.pl jak 
również w załączonym regulaminie oraz instrukcji obsługi aplikacji konkursowej. W razie pytań 
dotyczących produktów turystycznych oraz zgłaszania propozycji poprzez aplikację, informacji udziela 
Pani Monika Kozłowska, e-mail: m.kozlowska@lrot.pl, tel: 81 532 14 48. Informację nt. konkursu 
„Najlepszy Produkt Turystyczny – CERTYFIKAT POT ‘2013” są dostępne również na stronie 
www.polskapodajdalej.pl.  
 

Z poważaniem 
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