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Zwiedzaj nasz region z RPO WK-P
Skrót RPO odnosi się do pierwszych liter nazwy Regionalny Program
Operacyjny. W Polsce istnieje szesnaście takich programów – po jednym dla
każdego województwa. RPO można najprościej określić jako sposób podziału pieniędzy, które dany region otrzymał na swój rozwój z Unii Europejskiej.
Całkowita kwota na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 wynosi 951 mln
euro (plus dodatkowe 36,4 mln euro jako premia przyznana województwu
za sprawne wdrażanie programu). Dzięki tym pieniądzom możemy w ostatnich latach obserwować prawdziwy rozkwit naszego regionu. Nowe drogi,
nowoczesny sprzęt w szpitalach, wsparcie dla przedsiębiorców, wielofunkcyjne obiekty sportowe, astrobazy – to tylko kilka przykładów zmian następujących w naszym otoczeniu dzięki funduszom unijnym.
Jednym z priorytetów RPO jest rozwój turystyki. Między innymi dzięki
atrakcjom i nowym usługom turystycznym nasz region staje się miejscem
coraz bardziej konkurencyjnym i interesującym dla inwestorów. Ale gospodarczy rozwój regionu to nie jedyna wartość, którą niosą ze sobą zrewitalizowane zabytki i nowe obiekty. Przemierzając szlak dotacji RPO możemy
doświadczyć zarówno dotyku historii, jak i dziewiczego piękna natury.
Najlepszym sposobem, aby przekonać się jakie turystyczne skarby skrywa
nasz region, jest wzięcie udziału w naszej zabawie, do czego wszystkich serdecznie zachęcamy.
Więcej o RPO WK-P na:

imię

nazwisko

data urodzenia

adres zamieszkania

miejscowość

www.mojregion.eu

podpis

Kampania jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
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Zabierz Paszport na wędrówkę
Z ogromną radością przedstawiamy drugą część Unijnego Paszportu Turystycznego, który jest kontynuacją zapoczątkowanej w zeszłym roku kampanii
organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Akcja promuje obiekty powstałe bądź zrewitalizowane dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007-2013.

Wędruj, odkrywaj, walcz o nagrody!
Paszport upoważnia jego posiadacza do zniżek w zaprezentowanych miejscach,
a także umożliwia udział w konkursach z atrakcyjnymi nagrodami.

Zostań fanem akcji:
www.facebook.com/Paszport-Kujawsko-Pomorski

konkursy

Zwiedzaj, zbieraj pieczątki,
wygrywaj nagrody!
Konkurs Pieczątki z miejsc
na fioletowej karcie zbierz co najmniej 11 pieczątek potwierdzających wizyty w miejscach opisanych w Paszporcie.

Do wygrania:
♦ czteroosobowy weekendowy pobyt z atrakcjami w jednym
z ośrodków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
♦ dwuosobowy weekendowy pobyt z atrakcjami w jednym
z ośrodków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
♦ sprzęt turystyczny (rower, plecak)

Konkurs Pieczątki w parkach
na zielonej karcie zbierz co najmniej 3 pieczątki potwierdzające wizyty na
imprezach w parkach krajobrazowych opisanych w Paszporcie. Pieczątkę
z imprezy w każdym z parków krajobrazowych będzie można uzyskać na
specjalnym stoisku wyłącznie w wyznaczonym terminie.

Do wygrania:

Lubisz uwieczniać swoje podróże, robisz zdjęcia?
Weź udział w naszym konkursie fotograficznym.
Chcesz sprawdzić swoją wiedzę o regionie i Unii Europejskiej?
Odpowiadaj na pytania w konkursie wiedzy.
Bądź z nami na
– rozwiązuj zagadki i bądź na bieżąco!
Zasady konkursów, regulaminy, terminy imprez oraz ważne
informacje znajdują się na stronie:

www.visitkujawsko-pomorskie.pl

♦ trzy weekendowe pobyty rodzinne z atrakcjami w parkach
krajobrazowych województwa.
Kupony konkursowe przynieś lub prześlij na adres:
Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna
ul. Wełniany Rynek 5/8, 85-036 Bydgoszcz
w terminie do 10.10.2013 r.
Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi 15 października, a nagrody zostaną wręczone laureatom na uroczystości podsumowującej kampanię. Organizator
powiadomi laureatów o terminie uroczystości.
Każdy uczestnik zabawy może brać udział w obydwu konkursach jednocześnie. Osoby niepełnoletnie muszą do kuponu dołączyć zgodę rodziców bądź
opiekunów prawnych na udział w konkursach.
Jedna osoba może się posługiwać jednym paszportem.
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FOJUTOWO

Na terenie województwa kujawsko pomorskiego
znajduje się osiem parków krajobrazowych,
które zajmują łącznie ponad 250 tys. ha.

NOWE

TUCHOLA

GRUDZIĄDZ
WIERZCHLAS

ŚWIECIE

Zalew Koronowski

RUNOWO
KRAJEŃSKIE

CHEŁMNO

CHRYSTKOWO

RADZYŃ
CHEŁMIŃSKI

KORONOWO i BYSZEWO

BRODNICA
CHEŁMŻA

BYDGOSZCZ

NAKŁO

WĄBRZEŹNO

TU OTRZYMASZ PIECZĄTKĘ:

OSTROMECKO

ZAMEK
BIERZGŁOWSKI

GOLUB-DOBRZYŃ

TORUŃ

GROCHOLIN

SZAFARNIA

LUBOSTROŃ

WENECJA / ŻNIN
PAKOŚĆ
BISKUPIN

SKĘPE

INOWROCŁAW
CIECHOCINEK

GĄSAWA
NIESZAWA

MARKOWICE
MOGILNO

STRZELNO

KRUSZWICA

WIENIEC ZDRÓJ

IZBICA KUJAWSKA
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Parki chronią najcenniejsze wartości przyrodnicze, takie jak
krajobraz, flora i fauna, ale także dobra materialne i historyczne danego terenu.
Zapraszamy do zapoznania się z bogactwem parków krajobrazowych naszego województwa na cyklu imprez Lato
w Parkach. Na specjalnych stoiskach będzie można otrzymać pieczątkę do konkursu Pieczątki z parków.

WŁOCŁAWEK

KŁÓBKA

Zalew
Włocławski

♦ Tucholski Park Krajobrazowy
		 pole namiotowe przy ośrodku Zielony Wiatr, Brda 5 Rytel
6 lipca , godz. 16:00-18:00
♦ Wdecki Park Krajobrazowy
		 plac przy Nadleśnictwie Osie, ul. Rynek 11
		 3 sierpnia , godz. 17:00-21:00
♦ Krajeński Park Krajobrazowy
		 stadion w Sępólnie Krajeńskim, ul. Chojnicka 19 		
10 sierpnia , godz. 14:00-18:00
♦ Brodnicki Park Krajobrazowy
		 przy Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy, ul. Zamkowa 1
17-18 sierpnia , godz. 12:00-17:00
♦ Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
		 Hala Sportowa w Górznie, ul. Chopina 1
		 24 sierpnia , godz. 16:00-20:00
♦ Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
		 teren Festiwalu Smaku w Grucznie, ul. Młyńska 4
		 24–25 sierpnia , godz. 10:00-18:00
♦ Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
		 plac przy dworcu PKS w Kowalu, ul. Kazimierza Wlk. 10
		 31 sierpnia , godz. 12:00-20:00
♦ Nadgoplański Park Tysiąclecia
		 parking pod Mysią Wieżą w Kruszwicy, ul. Podzamcze
		 8 września, godz. 14:00-19:00
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Barcin
Barcin leży na Pałukach na Szlaku Piastowskim. Okolice miasta nazywane są Białym Zagłębiem z racji wydobywanego od II poł. XIX w. wapienia. Izba Tradycji
w Barcinie eksponuje bogatą historię miasta i okolicznych miejscowości. W IX edycji Nagrody Przyjaznego Brzegu za 2012 rok, organizowanej przez Polskie
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze wspólnie
z Polskim Związkiem Żeglarskim, Barcin otrzymał
nagrodę za wzbogacenie szlaku żeglarskiego na Noteci.

TU OTRZYMASZ PIECZĄTKĘ:
STANICA ŻEGLARSKA NEPTUN
ul. Wyzwolenia 16
88-190 Barcin

Dla posiadaczy paszportów:
bezpłatne wypożyczenie
sprzętu wodnego

godziny otwarcia:

Barcin nabrze¿e

Orlik Barcin

Jeden z projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego realizowanych przez Gminę Barcin nosi nazwę Budowa i przebudowa stanicy żeglarskiej NEPTUN w Barcinie. Oprócz budowy hangaru i rozbudowy systemu bezprzewodowego Internetu objął on m.in. zakup
sprzętu w postaci kajaków, rowerów wodnych czy łodzi wiosłowych. Wartość
projektu to 1,5 mln zł, w tym prawie 900 tys. zł to dofinansowanie z RPO WK-P.
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piątku
od wtorku do

14:00-20:00

		
la i święta
sobota, niedzie

10:00-20:00

informacje o pozostałych
zniżkach na stronie
www.visitkujawsko-pomorskie.pl
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Bory Tucholskie

FOJUTOWO

TU OTRZYMASZ PIECZĄTKĘ:
ZAJAZD FOJUTOWO
89-504 Legbąd

Fojutowo to niewielka miejscowość położona
między Tucholą a Czerskiem, a jej największą
atrakcją turystyczną jest akwedukt. Ten unikatowy na skalę Polski zabytek architektury
wodnej powstał w latach 1845-49. Jest skrzyżowaniem wód Wielkiego Kanału Brdy oraz
płynącej pod nim Czerskiej Strugi.

Dla posiadaczy paszportów:
bezpłatne wejście
na wieżę widokową

Kemping w G

o³¹bku

Jednym z zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na terenie Powiatu
Tucholskiego jest projekt Bory Tucholskie – w labiryntach natury, który miał na
celu wzmocnienie pozycji Borów Tucholskich na turystycznej mapie Polski.
Dzięki unijnym pieniądzom powstały tu m.in. ścieżki rowerowe, wioski
tematyczne, pola biwakowe oraz wieża widokowa w Fojutowie. Wartość
projektu to 22,3 mln zł, w tym 11,6 mln zł to dofinansowanie z RPO WK-P.
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godziny otwarcia:

Akwedukt

przez cały tydzień

-całodobowo!

informacje o pozostałych
zniżkach na stronie
www.visitkujawsko-pomorskie.pl
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Bory Tucholskie

TU OTRZYMASZ PIECZĄTKĘ:

TUCHOLA

Tuchola leży w centrum Borów Tucholskich, będących największym w Polsce kompleksem leśnym,
a od 2010r. rezerwatem biosfery UNESCO. W starej części miasta zachował się średniowieczny układ
ulic, prawie niezmieniony od czasu lokacji Tucholi w 1346r. Stąd pochodził rotmistrz Michałko organizator partyzantki w czasach szwedzkiego
najazdu, opisany w Sienkiewiczowskim Potopie.

MUZEUM BORÓW TUCHOLSKICH
ul. Podgórna 3
89-500 Tuchola

Dla posiadaczy paszportów:
ceny biletów do Muzeum:
ulgowy 1,60 zł
normalny 3,20 zł

godziny otwarcia:

Tuchola rynek
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Bory Tucholskie – w labiryntach natury to duży projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego obejmujący
tereny powiatu tucholskiego. Nowe ścieżki rowerowe i pola biwakowe zachęcają turystów do odwiedzania tych stron. W samej Tucholi dzięki unijnym
pieniądzom zagospodarowano tutejsze Jezioro Głęboczek. Wartość całego
projektu to 22,3 mln zł, z czego 11,6 mln zł to dofinansowanie z RPO WK-P.
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u do piątku
od poniedziałk
la
sobota, niedzie

8:00-16:00
10:00-16:00

informacje o pozostałych
zniżkach na stronie
www.visitkujawsko-pomorskie.pl
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Brodnica

TU OTRZYMASZ PIECZĄTKĘ:

Stolica Pojezierza Brodnickiego została założona przez Krzyżaków. Na rozwój miasta ogromny
wpływ miała królewna Anna Wazówna, której
duch do dziś pojawia się na brodnickim zamku.
W 2000 r. jako jedyne miasto w Polsce Brodnica otrzymała prawo do używania znaku Zielone
Płuca Polski. Brodnica jest jednym z kilku polskich miast z trójkątnym rynkiem.

CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
ul. św. Jakuba 1
87-300 Brodnica

Dla posiadaczy paszportów:
bilet wstępu do Muzeum
w Brodnicy:
normalny 3,00 zł

Pojezierze Brodnickie

Baszta

cy
w Brodni

Na terenie Gminy Miasta Brodnica realizowany jest m.in. projekt
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod nazwą Centrum Edukacji Ekologicznej w XVII-wiecznym
spichlerzu w Brodnicy, który objął remont budynku i przygotowanie wystawy poświęconej przyrodzie regionu. Wartość projektu to 390 tys. zł, w tym
270 tys. zł dofinansowania z RPO WK-P.
12

godziny otwarcia:
u do niedzieli
od poniedziałk

10:00-17:00

informacje o pozostałych
zniżkach na stronie
www.visitkujawsko-pomorskie.pl
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Bydgoszcz

TU OTRZYMASZ PIECZĄTKĘ:

Centralny punkt miasta, Stary Rynek, do końca
XVIII w. leżał na wyspie, co zmieniła dopiero budowa
Kanału Bydgoskiego. O ścisłym związku z Brdą przypomina dziś Wyspa Młyńska–enklawa zieleni, miejsce wypoczynku i wielu imprez. Ten urokliwy zakątek
zdobył wiele prestiżowych nagród m.in. certyfikat
przyznany przez jury konkursu UN-HABITAT organizowanego przez Program Narodów Zjednoczonych
ds. Osiedli Ludzkich oraz Miasto Dubaj, a także Złoty
Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich.

BYDGOSKIE CENTRUM INFORMACJI
ul. Niedźwiedzia 1
85-104 Bydgoszcz

Dla posiadaczy paszportów:
bilet wstępu
na wystawy w jednym
z budynków Muzeum:
ulgowy 1,50 zł
normalny 2,50 zł

Bydgoszcz

Wyspa M³y

ñska

Jeden z projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na terenie Bydgoszczy nosi nazwę Wyspa Młyńska
III etap - Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego
otoczenia. Obejmował on utworzenie miejsca aktywnego wypoczynku, budowę amfiteatru, budowę ścieżek rowerowych i pieszych, placu zabaw, a także umocnienie nadbrzeży. Wartość projektu to 26,5 mln zł, w tym 16 mln zł
dofinansowania z RPO WK-P.
14

godziny otwarcia:

u do piątku
od poniedziałk
la
sobota, niedzie

9:00-18:00
10:00-16:00

informacje o pozostałych
zniżkach na stronie
www.visitkujawsko-pomorskie.pl
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Chełmża
Pierwsze wzmianki pisane o Chełmży pochodzą z 1222 r.
Chełmżyńską konkatedrę, jedną z najokazalszych na Pomorzu odwiedzali królowie, a znajdują się w niej prawdziwe skarby: wczesnobarokowy ołtarz Św.Trójcy, renesansowy nagrobek biskupa Kostki, XVII-wieczne organy, a
także ornat wykonany z czapraka wezyra tureckiego Kara
Mustafy, podarowanego przez króla Jana III Sobieskiego.
Miasto leży nad J. Chełmżyńskim, jednym z większych
w powiecie toruńskim. Bulwar 1000-lecia to ciąg pieszorowerowy, biegnący wzdłuż brzegu J. Chełmżyńskiego.

TU OTRZYMASZ PIECZĄTKĘ:
OŚRODEK TURYSTYKI TUMSKA PRZYSTAŃ
ul. Tumska 12 a
87-140 Chełmża

Dla posiadaczy paszportów:
- bezpłatne wypożyczenie
sprzętu wodnego
na 1 godzinę

Skatepark

Amfiteatr i pla¿a

Wśród projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego realizowanych przez Gminę Miasta Chełmża warto zwrócić uwagę na działanie pn. Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży
w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap I, które objęło budowę amfiteatru i skateparku, modernizację ulic
oraz wzmocnienie nabrzeża. Wartość projektu to 6 mln zł, w tym 3 mln zł
stanowi dofinansowanie z RPO WK-P.
16

godziny otwarcia:

u do niedzieli
od poniedziałk

8:00-18:00

informacje o pozostałych
zniżkach na stronie
www.visitkujawsko-pomorskie.pl
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Ciechocinek
Dzięki rosnącej od poł. XIX wieku uzdrowiskowej sławie Ciechocinek w 1916 r. otrzymał prawa miejskie.
Oprócz tężni symbolem miasta są fantastyczne kompozycje z roślin tzw. dywany kwiatowe oraz fontanny: Jaś i Małgosia, Żabka czy Grzybek. Miasto docenił
prezydent Ignacy Mościcki. Za jego czasów ufundowano budowę pałacyku - rezydencji Prezydentów RP.

TU OTRZYMASZ PIECZĄTKĘ:
BIURO PROMOCJI MIASTA
ul. Zdrojowa 2b
87-720 Ciechocinek

Dla posiadaczy paszportów:
10% zniżki
na wstęp do tężni

Tê¿nie

godziny otwarcia:

Dywany kwiatowe

u do piątku
od poniedziałk
sobota

Jednym z projektów Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa
Kujawsko-Pomorskiego realizowanych w Ciechocinku jest Rozbudowa i rewitalizacja obiektu byłego kina „Zdrój” na funkcje kulturalne, miejskie centrum
kultury miasta Ciechocinka obejmująca kompleksową renowację obiektu.
Wartość projektu to 7,5 mln zł, w tym 2,3 mln zł dofinansowania z RPO WK-P.
18

9:00-17:00
8:00-16:00

informacje o pozostałych
zniżkach na stronie
www.visitkujawsko-pomorskie.pl
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Golub-Dobrzyń
Powstał z połączenia Golubia i Dobrzynia dopiero
w 1951 roku. Wcześniej miasta znajdowały się
nawet w obrębie różnych państw. Symbolem
miasta jest Golubski Zamek. Początkowo krzyżacka
twierdza, od 1466 r. siedziba polskich starostów,
jest dziś miejscem wielu wydarzeń kulturalnych
i spotkań z historią (np. turnieje rycerskie) oraz
bazą turystyczną.

TU OTRZYMASZ PIECZĄTKĘ:
ZAMEK GOLUBSKI,
ul. PTTK
87-400 Golub-Dobrzyń

Dla posiadaczy paszportów:
- dzieci do 10 lat
wstęp bezpłatny
bilety wstępu na zamek:
ulgowy 5,00 zł
normalny 8,00 zł

Turnie

i
j rycersk

godziny otwarcia:

Golub-Dobrzyñ

codziennie

9:00-19:00
Jeden z projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego pod nazwą Rozszerzenie oferty i poprawa jakości
usług turystyki kulturowej i biznesowej/kongresowej Oddziału PTTK w Golubiu-Dobrzyniu obejmował remonty pomieszczeń oraz zakup wyposażenia
i umeblowania. Wartość projektu to prawie 1,5 mln zł, w tym 620 tys. zł dofinansowania z RPO WK-P.
20

informacje o pozostałych
zniżkach na stronie
www.visitkujawsko-pomorskie.pl
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Górzno
Jedno z najmniejszych miast w Polsce jest malowniczo położone na Pojezierzu Brodnickim. Górzno
to stolica polskiego geocachingu oraz miejsce rozgrywek ciekawych dyscyplin sportowych: triathlonu, biegu po schodach, duathlonu osób niepełnosprawnych, integracyjnego turnieju siatkówki czy
nocnego turnieju siatkówki plażowej.

TU OTRZYMASZ PIECZĄTKĘ:
OŚRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ WILGA
ul. Leśna 12
87-320 Górzno

Dla posiadaczy paszportów:
10% zniżki
na posiłki i noclegi
w OEE Wilga

godziny otwarcia:

Górzno z lotu ptaka

Górzno
Jeden z realizowanych tutaj projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego nosi nazwę Rozwój edukacji ekologicznej w Nadleśnictwie Brodnica w oparciu o ścieżkę dydaktyczną na
terenie Osady Leśnej w Górznie. Jego wartość to 244 tys. zł, w tym 122 tys. zł
dofinansowania z RPO WK-P.
22

ień
przez cały tydz

-całodobowo!
informacje o pozostałych
zniżkach na stronie
www.visitkujawsko-pomorskie.pl
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Dane Uczestnika
imię*

data urodzenia*

adres zamieszkania*

miejscowość*

numer telefonu*

* pole obowiązkowe

e-mail

Oświadczenie do kuponu zgłoszeniowego

nazwisko*

podpis*

Pieczątki z miejsc

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu
(ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133 poz. 833, z późniejszymi
zmianami).
Zapoznałem/am się z regulaminem konkursu na zbieranie pieczątek i akceptuję jego treść.
data i podpis

Jako rodzic/opiekun prawny dziecka, wyrażam zgodę na jego udział w konkursie
imię i nazwisko dziecka

data i podpis rodzica/opiekuna

Kampania jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Pieczątki z miejsc

Bory Tucholskie

Fojutowo

Bory Tucholskie

Tuchola

miejsce
na pieczątkę

Inowrocław

miejsce
na pieczątkę

miejsce
na pieczątkę

Mogilno

miejsce
na pieczątkę

miejsce
na pieczątkę

Nakło
n/Notecią

miejsce
na pieczątkę

Pakość

miejsce
na pieczątkę

Rypin

miejsce
na pieczątkę

Sępólno
Krajeńskie

miejsce
na pieczątkę

Świecie

miejsce
na pieczątkę

Toruń

miejsce
na pieczątkę

więcej na: w w w. v is i t k u j a w s k o - p o m o r s k i e . p l

kupon konkursowy

należy przynieść lub przesłać w terminie do 10 października 2013 r. na adres:
Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, ul. Wełniany Rynek 5/8, 85-036 Bydgoszcz
W konkursie biorą udział kupony z minimum 8 pieczątkami

Barcin

Brodnica

miejsce
na pieczątkę

Bydgoszcz

miejsce
na pieczątkę

Chełmża

miejsce
na pieczątkę

Ciechocinek

miejsce
na pieczątkę

Golub-Dobrzyń

miejsce
na pieczątkę

Górzno

miejsce
na pieczątkę

Wąbrzeźno

miejsce
na pieczątkę

Grudziądz

miejsce
na pieczątkę

Włocławek

miejsce
na pieczątkę

Dane Uczestnika
imię*

data urodzenia*

adres zamieszkania*

miejscowość*

numer telefonu*

* pole obowiązkowe

e-mail

Oświadczenie do kuponu zgłoszeniowego

nazwisko*

podpis*

Pieczątki z Parków

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu
(ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133 poz. 833, z późniejszymi
zmianami).
Zapoznałem/am się z regulaminem konkursu na zbieranie pieczątek i akceptuję jego treść.
data i podpis

Jako rodzic/opiekun prawny dziecka, wyrażam zgodę na jego udział w konkursie
imię i nazwisko dziecka

data i podpis rodzica/opiekuna

Kampania jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Pieczątki z Parków

Tucholski Park Krajobrazowy
pole namiotowe przy ośrodku
Zielony Wiatr, Brda 5 Rytel
6 lipca, godz. 16:00 – 18:00
Wdecki Park Krajobrazowy
plac przy Nadleśnictwie Osie
ul. Rynek 11
3 sierpnia, godz.17:00 – 21:00
Krajeński Park Krajobrazowy
stadion w Sępólnie Krajeńskim
ul. Chojnicka 19
10 sierpnia, godz.14:00 – 18:00
Brodnicki Park Krajobrazowy
przy Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy
ul. Zamkowa 1
17–18 sierpnia, godz. 12:00 – 17:00
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
Hala Sportowa w Górznie, ul. Chopina 1
24 sierpnia, godz. 16:00 – 20:00
ZespóŁ Parków Krajobrazowych
Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
teren Festiwalu Smaku w Grucznie, ul. Młyńska 4
24–25 sierpnia, godz. 10:00 – 18:00
Gostynińsko-Włocławski
Park Krajobrazowy
plac przy dworcu PKS w Kowalu
ul. Kazimierza Wlk. 10
31 sierpnia, godz. 12:00 – 20:00
Nadgoplański Park Tysiąclecia
parking pod Mysią Wieżą w Kruszwicy,
ul. Podzamcze
8 września, godz.14:00 – 19:00

więcej na: w w w. v is i t k u j a w s k o - p o m o r s k i e . p l

kupon konkursowy

należy przynieść lub przesłać w terminie do 10 października 2013 r. na adres:
Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna, ul. Wełniany Rynek 5/8, 85-036 Bydgoszcz
W konkursie biorą udział kupony z minimum 3 pieczątkami

Gdzie i kiedy otrzymasz pieczątkę?

6lipca

miejsce
na pieczątkę

3
sierpnia

miejsce
na pieczątkę

10
sierpnia

miejsce
na pieczątkę

17-18
sierpnia

miejsce
na pieczątkę

24
sierpnia

miejsce
na pieczątkę

24-25
sierpnia

miejsce
na pieczątkę

31
sierpnia

miejsce
na pieczątkę

8
września

miejsce
na pieczątkę

Grudziądz
Charakterystyczna dla Grudziądza jest sylwetka ceglanych spichrzy stojących nad Wisłą. Miasto jest kojarzone z polską kawalerią. Warto zobaczyć cytadelę,
doskonale zachowane fragmenty murów miejskich,
kościoły w stylu renesansu i baroku. Odkrycie w latach 70-tych ubiegłego wieku źródeł geotermalnych
pozwoliło Grudziądzowi zaistnieć jako uzdrowisku.

TU OTRZYMASZ PIECZĄTKĘ:
MUZEUM im. Ks. dr. W. Łęgi
ul. Wodna 3/5
86-300 Grudziądz

Dla posiadaczy paszportów:

Iluminacja nabrze¿a

wstęp do muzeum
wtorki i piątki (17: 00–20:00)
wstęp bezpłatny,
specjalny bilet rodzinny:
2 osoby dorosłe
+3 dzieci–14,00 zł
godziny otwarcia:

Grudzi¹dz aktywnie

Jeden z projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego pod nazwą Instalacja systemu iluminacji świetlnej
wybranych projektów Starego Miasta w Grudziądzu objął iluminację Kościoła
p.w. Niepokalanego Serca NMP i elewacji frontowej budynku Centrum
Kultury Teatr w Grudziądzu. Oświetlone zostały również spichrze wraz
z Bramą Wodną i budynkiem Muzeum Miejskiego. Wartość projektu to ponad
1 mln zł, w tym 730 tys. zł dofinansowania z RPO WK-P.
24

16:00
wartku 10:00od wtorku do cz
0
piątek 		
a
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10:00-20:0
10:00-15:00

informacje o pozostałych
zniżkach na stronie
www.visitkujawsko-pomorskie.pl
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Inowrocław
„Miasto na soli” po raz pierwszy pojawiło się na mapie
w II w. n.e. pod nazwą Askaukalis. Inowrocław leży na
Szlaku Piastowskim, który obejmuje swym zasięgiem
najważniejsze miejsca i zabytki związane z czasami
monarchii piastowskiej. Współcześnie wizytówką miasta jest strefa uzdrowiskowa i Park Solankowy z tężnią solankową. W 2013 r. w Inowrocławiu, w pobliżu
Ogrodów Papieskich, wybudowano pijalnię wód mineralnych z palmiarnią, pierwszą w województwie kujawsko-pomorskim.

TU OTRZYMASZ PIECZĄTKĘ:
PIJALNIA WÓD – PALMIARNIA „INOWROCŁAWIANKA”
ul. Rąbińska 1
88-100 Inowrocław

Dla posiadaczy paszportów:
bilet wstępu do palmiarni,
dzieci do lat 3 bezpłatnie
ulgowy 0,50 zł
normalny 1,00 zł

Park Zdrojowy

Palmiarnia

Wśród projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego realizowanych na terenie Inowrocławia znalazło
się zadanie pod nazwą Uzdrowisko Inowrocław (rozwój funkcji uzdrowiskowej)
– etap II. Obejmowało ono powiększenie i rewitalizację Parku Solankowego,
założenie oczka wodnego oraz budowę palmiarni i pijalni wód, a także
przebudowę kompleksu basenowo-hotelowego i remont tężni. Wartość
projektu to 27,5 mln zł, w tym 16,5 mln zł dofinansowania z RPO WK-P.
26

godziny otwarcia:

niedzieli
od wtorku do

10:00-21:00

informacje o pozostałych
zniżkach na stronie
www.visitkujawsko-pomorskie.pl
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Mogilno

TU OTRZYMASZ PIECZĄTKĘ:

Mogilno leży na Szlaku Piastowskim. Do poł. XIX w.
było miejscowością klasztorną, a jego nazwa po raz
pierwszy pojawiła się w dokumencie z 1175 r. Mogilno
należy do Kapituły Najstarszych Miast i Miejscowości
w Polsce. Zespół pobenedyktyński z kościołem św. Jana z XI w. to niewątpliwie najważniejszy architektonicznie zabytek Mogilna. W murach Klasztoru obecnie
zobaczyć można wiele śladów przeszłości i tradycji benedyktyńskiego zakonu.

AMFITEATR LETNI
Park Miejski
88-300 Mogilno

Dla posiadaczy paszportów:

wstęp do Muzeum
Ziemi Mogileńskiej w Chabsku:
bilet 2,00 zł

Klasztor w Mogilnie

ie
Park M

jski

Jednym z projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego realizowanych na terenie Mogilna jest zadanie pn.
Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta Mogilna poprzez jego rewitalizację. Objęło ono przebudowę fontanny i alejek spacerowych oraz modernizację oświetlenia w Parku Miejskim. Wartość projektu to 1,6 mln zł, w tym
1,2 mln zł dofinansowania z RPO WK-P.
28

godziny otwarcia:

u do piątku
od poniedziałk

9:00-19:00

la i święta
sobota, niedzie

:00

     14:00-19
informacje o pozostałych
zniżkach na stronie
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Nakło

TU OTRZYMASZ PIECZĄTKĘ:

n/Notecią

Miasto położone jest w Dolinie Noteci, której obszar
objęty został ochroną w ramach programu Natura
2000 i jest miejscem bytowania wielu gatunków ptaków. W nawiązaniu do patrona najstarszej XII-wiecznej parafii nakielskiej organizowany jest Jarmark
św. Wawrzyńca. Na terenie powiatu istnieje Ekomuzeum Doliny Noteci czyli kulturalno-turystyczna sieć
wartych odwiedzenia obiektów i miejsc oraz interesujących wydarzeń podnoszących poziom atrakcyjności
i dostarczających wiedzy na temat regionu historycznej Krajny i Pałuk.

MUZEUM ZIEMI KRAJEŃSKIEJ
ul. Pocztowa 14
89-100 Nakło nad Notecią

Dla posiadaczy paszportów:
- w niedziele bezpłatny
wstęp do Muzeum

Przy
Muzeum w Nakle

godziny otwarcia:

stañ w

odna

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod nazwą Budowa budynku przystani wodnej wraz z zapleczem dydaktycznym w Nakle nad Notecią – etap II to jedno z zadań realizowanych na terenie powiatu nakielskiego polegające na stworzeniu nowoczesnej przystani, która pełnić ma m.in. funkcje turystyczne. Wartość projektu to
prawie 5 mln zł, z czego 2 mln zł to dofinansowanie z RPO WK-P.
30

niedzieli
od wtorku do

9:00-16:00

informacje o pozostałych
zniżkach na stronie
www.visitkujawsko-pomorskie.pl
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Pakość

TU OTRZYMASZ PIECZĄTKĘ:

Pakość to niewielkie miasto leżące na Szlaku
Piastowskim. Za czasów Kazimierza Wielkiego powstał
tu zamek, który w 1332 r. jako jedyny na Kujawach
zdołał odeprzeć krzyżackie oblężenie. Miasto słynie
z powstałej w 1628 r. drugiej najstarszej w Polsce
Kalwarii, zwanej Kujawską Jerozolimą. Jest to przykład
barokowej architektury sakralnej, stworzonej z 24
kaplic i Kościoła Ukrzyżowania, położonych na terenie
miasta i tworzących oryginalny układ zabudowy
architektoniczno-parkowej.

CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
ul. Barcińska 11
88-170 Pakość

Dla posiadaczy paszportów:
- 10% rabatu na posiłki
w Pałacyku w Pakości
ul. Mileńska 7
godziny otwarcia:

Kapliczka

Kalwaria Pak

oska

Jednym z projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizowanych przez Pakość jest zadanie
pn. Utworzenie parku kulturowego Kalwaria Pakoska jako elementu dziedzictwa Kujaw i Pałuk obejmujące renowację 12 kaplic i stworzenie punktu informacji turystycznej. Wartość projektu to ponad 12,5 mln zł, w tym 8 mln zł
dofinansowania z RPO W-KP.
32

u do niedzieli
od poniedziałk

8:00-18:00

informacje o pozostałych
zniżkach na stronie
www.visitkujawsko-pomorskie.pl
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Rypin

TU OTRZYMASZ PIECZĄTKĘ:

Rypin leży na szlaku wiodącym z Kujaw na Warmię i z Po
morza na Mazowsze, w północno-wschodniej części
historycznej Ziemi Dobrzyńskiej nad rzeką Rypienicądopływem Drwęcy. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą
z 1065 r. Okolice nazywane są Szwajcarią Dobrzyńską
ze względu na dużą ilość jezior. Warto zobaczyć w Rypinie kościół pw. Serca Jezusa Chrystusa z jednymi z większych witraży sakralnych w Europie (pow. 212 m2 każdy), kościół Św. Trójcy z 1355 r. z pobliskimi resztkami
murów obronnych oraz Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej.

RYPIŃSKIE CENTRUM SPORTU
ul. Dworcowa 11
87-500 Rypin

Dla posiadaczy paszportów:
- godzinny bilet
wstępu na basen
w Centrum Sportu - 5.00 zł
godziny otwarcia:

Basen w Rypinie

Kaplica Sw. B

arbary

Budowa hali i basenu przy Zespole Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie to
jeden z projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego realizowanych na tym terenie. Objął on budowę
kompleksu sportowego czyli m.in. hali, basenów, kręgielni, sali do ćwiczeń
i siłowni wraz z zapleczem socjalnym i technicznym. Wartość projektu to prawie 26,5 mln zł, w tym 15,5 mln zł dofinansowania z RPO WK-P.
34

u do piątku
od poniedziałk
la
sobota, niedzie

7:00-22:00
9:00-22:00

informacje o pozostałych
zniżkach na stronie
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Sępólno
Krajeńskie
Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z 1359 r.,
już wtedy Sępólno miało prawa miejskie. Godny odwiedzenia jest kościół św. Bartłomieja Apostoła z przełomu
XVIII/XIX w. Położenie w urozmaiconym regionie Krajny oraz włączenie okolicznych terenów w ekologiczny
system obszarów chronionych, dają dziś możliwość korzystania z różnych form turystyki i rekreacji - są szlaki piesze, ścieżki rowerowe, grzybne lasy i rybne jeziora.

TU OTRZYMASZ PIECZĄTKĘ:
GMINNE CENTRUM INFORMACJI
ul. Jeziorna 6
89-400 Sępólno Krajeńskie

Dla posiadaczy paszportów:
- 10% zniżki na wynajem sprzętu wodnego
na plaży miejskiej

Centrum Sportu

Wśród projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego realizowanych w Sępólnie Krajeńskim znalazło się
zadanie pn. Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego,
które obejmowało budowę hali widowiskowo-sportowej oraz mola z amfiteatrem i kawiarnią. Zagospodarowane zostało nabrzeże J. Więcborskiego
(zaplecze rekreacyjno-sanitarne, plac zabaw, boiska i parking). Dzięki unijnym pieniądzom powstała również ścieżka rowerowa pomiędzy Jeziorami
Sępoleńskim i Więcborskim. Wartość projektu to 17,2 mln zł, w tym 10,3 mln
zł dofinansowania z RPO WK-P.
36

godziny otwarcia:

Sêpoleñskie molo

u do piątku
od poniedziałk
sobota

8:00-18:00
11:00-15:00

informacje o pozostałych
zniżkach na stronie
www.visitkujawsko-pomorskie.pl
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Świecie
Położne przy ujściu Wdy do Wisły Świecie należy do
najstarszych miast pomorskich i nadwiślańskich. Jest
najbardziej na południe wysuniętym miastem Kociewia.
Po powodzi w 1854 r., która zalała prawie całe miasto,
w ciągu 40 lat przeniesiono miejscowość ze wszystkimi
mieszkańcami na lewy brzeg Wdy. Baszta świeckiego
zamku krzyżackiego odchyla się od pionu i jest najwyższą krzywą wieżą w Polsce dostępną dla turystów.

TU OTRZYMASZ PIECZĄTKĘ:
ZAMEK KRZYŻACKI
ul. Zamkowa 1
86-100 Świecie

Dla posiadaczy paszportów:
bilet wstępu na Zamek:
normalny 3,00 zł

godziny otwarcia:

Widok na Farê

Baszta zamkowa

u do niedzieli
od poniedziałk

10:00-17:00

Zagospodarowanie turystyczne rzeki Wdy w Gminie Świecie to tytuł jednego z projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego realizowanych na terenie tej gminy. Obejmował on
m.in. modernizację przystani kajakowej oraz wykonanie pomostów. Wartość
projektu to ponad 320 tys. zł, w tym 120 tys. zł dofinansowania z RPO WK-P.
38

informacje o pozostałych
zniżkach na stronie
www.visitkujawsko-pomorskie.pl
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Toruń
Gotyk, piernik i Kopernik – to najczęstsze skojarzenia
z Toruniem, którego Starówka jest wpisana na listę
dziedzictwa kulturowego UNESCO, a turystyczny czarny szlak prowadzi przez potężny pierścień 15 fortów
artyleryjskich z II poł. XIX w. Ale Toruń to także miasto
kultury, gdzie odbywają się liczne festiwale teatralne,
muzyczne, filmowe. Nie należy zapomnieć o Planetarium
i fontannie Cosmopolis. Od miejskich murów można odpocząć w ogrodzie zoobotanicznym, który powstał początkowo jako ogród botaniczny na przełomie XVIII i XIX w.

TU OTRZYMASZ PIECZĄTKĘ:
OGRÓD ZOOBOTANICZNY
ul. Bydgoska 7
87-100 Toruń
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Rynek Staromiejski 25
87-100 Toruń
czynna:
wt-pt – 9:00 -18:00
sob, nd, pn – 9:00 -16:00

Dla posiadaczy paszportów:
bilet wstępu do Ogrodu:
ulgowy 3,00 zł
normalny 5,00 zł

godziny otwarcia:

Pomnik Kopernika

Dwór Artusa

Dzięki jednemu z projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod nazwą Rewitalizacja elementów
Ogrodu Zoobotanicznego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu toruński ogród
stanie się jeszcze bardziej atrakcyjny dla turystów. Przestrzeń zostanie na
nowo zagospodarowana m.in. dzięki licznym obiektom małej architektury.
Wartość projektu to 1,3 mln zł, w tym 560 tys. zł to dofinansowanie z RPO WK-P.
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Wąbrzeźno
Wąbrzeźno – miasto noblisty Waltera Nernsta, położone jest między trzema jeziorami w centrum historycznej Ziemi Chełmińskiej. Atrakcją miasta jest Podzamcze
z plażą i ścieżkami rowerowymi. Klimat wąbrzeskiego
rynku tworzą liczne secesyjne kamienice, a jego ozdobą
jest fontanna, przedstawiająca dwie jaszczurki, symbolizujące Towarzystwo Jaszczurcze – organizację antykrzyżacką działającą na ziemi chełmińskiej.

TU OTRZYMASZ PIECZĄTKĘ:
MIEJSKI PUNKT INFORMACJI
ul. Poniatowskiego 8
87-200 Wąbrzeźno

Dla posiadaczy paszportów:

- 15% zniżki na usługi sportowe
w Zakładzie Aktywności
Sportowej
ul. Sportowa 10
godziny otwarcia:

Fontanna na rynku

W¹brzeski rynek

Jeden z projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego nosił nazwę Rewitalizacja Placu Jana Pawła II w Wąbrzeźnie i obejmował m.in. zmianę geometrii placu, wymianę nawierzchni,
budowę kanalizacji deszczowej oraz zmianę oświetlenia i przeniesienie fontanny. Wartość projektu to prawie 7 mln zł, w tym 3 mln zł dofinansowania
z RPO WK-P.
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piątku
od wtorku do

0
  10:00-16:0
00
k 9:00-13:
ta i poniedziałe

sobo

informacje o pozostałych
zniżkach na stronie
www.visitkujawsko-pomorskie.pl
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Włocławek
Już na początku XII wieku miasto stało się i jest do
dziś rezydencją biskupa kujawskiego. Warto zobaczyć
we Włocławku monumentalną katedrę Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny. Miasto słynie z malowanego
ręcznie fajansu, poszukiwanego przez kolekcjonerów.
Powstały w 1969 r. Zalew Włocławski oprócz energii daje ogromne możliwości dla miłośników sportów
wodnych.

TU OTRZYMASZ PIECZĄTKĘ:
INFORMACJA TURYSTYCZNA
ul. Warszawska 11/13
87-800 Włocławek

Dla posiadaczy paszportów:

Katedra

W³oc³awskie Bulwary

Wśród włocławskich projektów Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego znalazło się zadanie pn. Lokalny
Program Rewitalizacji Włocławka – Zagospodarowanie Włocławskich Bulwarów.
Objęło ono budowę ścieżek rowerowych, placów zabaw, małej sceny
i oświetlenie obiektów. Wartość projektu to 12,5 mln zł, z czego 6,3 mln zł to
dofinansowanie z RPO WK-P.
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Bilety wstępu do Muzeum
Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej:
normalny 5,00 zł
normalny 6,00 zł
godziny otwarcia:
u do piątku
od poniedziałk
sobota

8:00-16:00
10:00-14:00

informacje o pozostałych
zniżkach na stronie
www.visitkujawsko-pomorskie.pl
45

notatki
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Siedziby Parków krajobrazowych

Grzmięca 10, 87-312 Pokrzydowo
tel. 56 493 90 98
www.brodnickipark.pl

ul. Zamkowa 11, 87-820 Kowal
tel. 54 284 22 26
www.gwpk.pl

Czarny Bryńsk 1, 87-320 Górzno
tel. 56 494 58 14
www.g-lpk. pl

ul. Pocztowa 2, 89-410 Więcbork
www.krajenskipark.pl

ul. Wodna 9, 88-150 Kruszwica
tel. 52 351 54 15
www.nadgoplanskipark.pl

ul. Podgórna 1, 89-500 Tuchola
tel. 52 334 37 12
www.tuchpark.pl

ul. Rynek 11a, 86-150 Osie
tel. 52 332 29 486
www.wdeckipark.pl

ul. Sądowa 5, 86-100 Świecie
tel. 52 331 50 00
www.dolnawisla.pl

FOTOSERWIS:
Andrzej Goiński, Daniel Pach, Wojtek Szabelski, Piotr Litwic, Witold Broda,
Marcin Drogorób, Piotr Ulanowski Freepress.pl, archiwa partnerów akcji,
archiwum ArtStudio klonowski.eu
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informacje turystyczne w regionie

Brodnica, ul. Zamkowa 1
tel. 56 498 44 48
www.it.brodnica.pl

Osie, ul. Rynek 2
tel. 52 332 95 68
www.cit.gokosie.pl

Bydgoszcz, ul. Niedźwiedzia 1
tel. 52 340 45 50
www.visitbydgoszcz.pl

Pakość, ul. Barcińska 11
Tel.52 356 90 41
www.kalwariapakoskapark.pl

Chełmno, ul. Rynek 28
Tel.56 686 21 04
www.chelmno.pl

Świecie, ul. Wojska Polskiego 139
tel. 52 331 27 20
www.oksir.com.pl

Ciechocinek, ul. Zdrojowa 2b
tel. 54 416 01 60
www.ciechocinek.pl

Toruń, Rynek Staromiejski 25
tel. 56 621 09 31
www.it.torun.pl

Gąsawa, ul. Żnińska 19
tel. 52 303 62 40
www.gasawa.pl

Tuchola, ul. Podgórna 3
tel. 52 334 21 89
www.it.tuchola.pl

Grudziądz, ul. Rynek 3-5
tel. 56 461 23 18
www.it.gdz.pl

Wąbrzeźno, ul. Poniatowskiego 8
tel. 535 540 521
www.wabrzezno.pl

Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 3
tel. 52 355 53 71
www.inlot.com.pl

Włocławek, ul. Warszawska 11/13
tel. 54 411 27 57
www.it.wloclawek.pl

Koronowo, Pl. Zwycięstwa 22/2
tel. 52 382 46 53
www.koronowo.pl

Żnin, Pl. Wolności 20
tel. 52 303 14 81
www.it.znin.pl

Nieszawa, ul. 3-go Maja 2
tel. 54 283 81 91
www.nieszawa.pl

Wojewódzkie Centrum Informacji
Turystycznej
Bydgoszcz, Wełniany Rynek 5/8
tel. 52 376 70 19
www.visitkujawsko-pomorskie.pl

Organizator:

Współpraca:

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO

www.mojregion.eu

