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* Zmiany w przepisach dotyczące

turystyki w 2016r.

- Dz.U. 2016 poz. 456
Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra
Gospodarki w sprawie nadania statutu Polskiej
Organizacji Turystycznej
- Dz.U. 2016 poz. 187
Obwieszczenie Marszałka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia
2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu ustawy o usługach turystycznych
- Dz.U. 2016 poz. 156
Obwieszczenie Marszałka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia
2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu ustawy o Polskiej Organizacji
Turystycznej
-- Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169, z 2011 r.
Nr 259, poz. 1553 oraz z 2013 r. poz. 1113
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki
z 29 września 2015 r.
dotyczące obiektów hotelarskich i innych
obiektów w których są świadczone usługi
hotelarskie - dotychczas uregulowanych
rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 19 sierpnia 2004 r.

15 kwietnia odbył się wyjazd studyjny do Energylandi w Zatorze.
Wszystkie urządzenia i atrakcje Parku zostały przetestowane przez
połączone siły fachowców dwóch izb regionalnych
(śląską i krakowską). Rodzinny Park Rozrywki
otrzymał najwyższą możliwą notą i uzyskał
rekomendację "ZDECYDOWANIE KUPUJ",
czyli przekładając to z języka giełdy
– podpisz umowę z Energylandią
i sprzedawaj bilety do Parku Rozrywki,
bo to wyśmienita oferta.
O szczegóły prosimy pytad na
sit@sit.travel

Kongres Turystyki Polskiej 12-14.10.2016
Rozpoczęła się rejestracja uczestników Kongresu Turystyki Polskiej w
Świdnicy! To najważniejsze spotkanie branży turystycznej
w Polsce - mamy nadzieję, że będzie także największym wydarzeniem
naszej branży w tej części Europy.
Współorganizatorem jest Izba Turystyki RP.
Rejestracja : http://rejestracja.kongresturystyki.pl/2016
Koszt uczestnictwa 250zł.
Wierzymy, że burzliwe dyskusje i wypracowane podczas kongresu
wnioski przyczynią się do rozwoju turystyki w regionach, co będzie
miało bezpośredni wpływ na progresję tej dziedziny gospodarki
w całym kraju.

Nadchodzące wydarzenia:
* 22-24.04.2016 – Targi Turystyki i Wypoczynku LATO w W-wie
* 12-13.05.2016 - VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z serii
Rola turystyki w gospodarce regionu we Wrocławiu
* 13-15.05.2016 - Targi Turystyki Weekendowej w Chorzowie
* 14 maja 2016 – Noc Muzeów w całym kraju
* 20-22.05.2016 – Targi Turystyczne "W stronę słooca„ w Opolu
* 11.06.2016 - Industriada - Święto Szlaku Zabytków Techniki
Study Tour- Propozycja zwiedzania woj. lubuskiego
11-12.06.2016r.
Planujemy wyjazd studyjny dla naszych członków
W programie m.in.:
- zwiedzanie Pałacu Wiechlice,
- rejs po Odrze
- zwiedzanie Zielonej Góry
- wieczór integracyjny
- pole golfowe w Kalinowie
-pomnik Chrystusa w Świebodzinie
- zwiedzanie trasy podziemnej w MRU
- zwiedzanie Łagowa - obiad w Winnym Dworku w Górzykowie.
Szczegóły już wkrótce na waszych skrzynkach mailowych.
(Prosimy o sygnał jeżeli nie dochodzi do Was korespondencja izby)

Prezentujemy nowego członka:

Marina Gliwice
Przystao motorowodna – sklep żeglarski
https://www.facebook.com
/Śląsk-Travel

ul. Portowa 28
Marina Gliwice zaprasza na rejsy po kanale Gliwickim
( a nawet dalej ) .
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www.marinagliwice.pl
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