25 lecie Śląskiej Izby Turystyki – 21 października 2016 r -Teatr Śląski
W dniu 21.10.2016 zapraszamy wszystkich członków do Teatru Śląskiego
w Katowicach, do uczestnictwa w uroczystości 25 lecia Izby. Początek o godz.
17.30. Częśd artystyczną uroczystości wypełni niesamowity spektakl
w wykonaniu artystów Teatru Śląskiego – „Skazany na bluesa” .

Mamy 25 lat
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Zmiany w przepisach
turystyki w 2016r.

dotyczące

Prezydent RP podpisał w dniu 18.08.2016 r.
ustawę z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie
ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy
o
ubezpieczeniach
obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ustawa ta wprowadza nowy Fundusz
(tzw. Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – TFG)
prowadzony w ramach Ubezpieczeniowego
Funduszu Gwarancyjnego. Składki pobierane
od przedsiębiorców na rzecz TFG będą
wypłacane w przypadku niewypłacalności
organizatorów turystyki i pośredników
turystycznych, gdy środki finansowe z I filaru
zabezpieczeo okażą się niewystarczające.
TEN NOWY PARAPODATEK dosięgnie niestety
tylko zarejestrowanych polskich organizatorów i sprzedawców ofert turystycznych, co
pogorszy naszą pozycję konkurencyjną w
stosunku do „niezarejestrowanych” i zagranicznych podmiotów. ITRP wspólnie z naszą
izbą zgłosił obecnemu Ministerstwu Turystyki
wiele
innych
negatywnych
aspektów
wprowadzenia TFG , ale presja polityczna
przeważyła
nad
stroną
merytoryczną.
TFG
został wprowadzony przy poparciu
Polskiej Izby Turystyki w Warszawie.
Tekst ustawy na www.sit.travel / akty prawne

Najważniejszymi osobami na uroczystości będą oczywiście członkowie Śląskiej
Izby ale miło nam potwierdzid udział w wydarzeniu przedstawicieli władz
samorządowych, regionalnych i zagranicznych organizacji i izb turystycznych,
konsulatów, naszych partnerów.
Przygotowywane są dwuosobowe zaproszenia. Prosimy o wysłanie swojego
zgłoszenia i potwierdzenie w ten sposób uczestnictwa na adres sit@sit.travel
Jeżeli na liście gości uroczystości brakuje waszego ważnego partnera, prosimy
o zgłoszenia na adres sit@sit.travel.
Ekomuzeum Żabi Kraj - zdrowa kraina ryb, miodu i wina.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj” przy współpracy
2 LGR z południowej Polski stworzyła ekomuzea oraz wdrożyła
mobilne systemy informacji turystycznej.
•
16 sierpnia br odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia „Żabi
Kraj” w Gospodarstwie Pasiecznym Haliny Buchalik w Dębowcu.
Gospodarze zaprezentowali swoją pracę, oprowadzili po zakładzie
i poczęstowali pysznymi produktami z miodu. Ten i inni producenci ,
hodowcy i właściciele typowych obiektów turystycznych
stworzyli na terenie 8 gmin (od Pawłowic i Dębowca, Goczałkowic i Zebrzydowic sied
lokalnych atrakcji turystycznych – tężnie, zorganizowane łowienie ryb, muzea,
degustacje
regionalnego
wina, jazdy konne, ścieżki dydaktyczne.
Szczegóły na www.zabikraj.pl
Biuro Izby dysponuje danymi adresowymi wszystkich członków stowarzyszenia ,
niezbędne przy przygotowywaniu programów zwiedzania tych okolic. Naprawdę
warto „odkryd” dla naszych klientów skarby tego regionu naszego województwa!

`

Skansen Ochaby Wielkie

Przed Pasieką Buchalików

Nowy turystyczny szlak tematyczny województwa śląskiego
Woj. śląskie stworzyło do tej pory 2 własne szlaki
– Zabytków Techniki oraz szlak kulinarny.
Dzięki nam powstanie nowy produkt turystyczny
- szlakiem społeczności żydowskiej woj.śląskiego.
który otworzy nowe perspektywy dla turystyki
województwa. W skład zespołu opracowującego
wchodzi prof. Jacek Ruszkowski i Sławomir Mikuła
reprezentujący Izbę oraz Aleksandra Żak –autorka publikacji i Karolina
Jakowieoko – kierownik Domu Pamięci Żydów Górnośląskich w Gliwicach.
Koszt publikacji zostanie sfinansowany ze środków Śląskiej Organizacji
Turystycznej. (na zdjęciu uczestnicy spotkania 27.07 br. w Domu Pamięci Żydów w
Gliwicach – zabytkowym budynku dawnego domu przedpogrzebowego).

KURS PILOTA WYCIECZEK – trwa nabór . Kurs rozpocznie się 01.10.2016.
Zajęcia na ul. Staromiejskiej w Katowicach -w piątki od g.16.00
i soboty od g. 9.00. Zapisy na sit@sit.travel
Prezentujemy nowych członków:

https://www.facebook.com
/Śląsk-Travel

Biuro Podróży i Turystyki
GEOGRAF w Zabrzegu
Katarzyna Pałyga

Stateczek Turystyczny
Wypożyczalnia Sprzętu Wodnego
Robert Dusza

Kocham travel!
www.slask.travel

www.geograf-podroze.pl

www.nazaporze.pl

tel; 32 215 94 15
Biuro działa od 2009 r.

tel; 697 032 757
Firma organizuje rejsy po j.żywieckim ,
wypożycza sprzęt wodny .

