
Organizator: Związek Międzygminny „Ziemia Lubaczowska”

Dzień I - 19.05.2017 r. 
Kresowa Osada, Basznia Dolna

Konferencja turystyczna „Questing – turystyka XXI wieku”

Cel konferencji  - prezentacja nowej formy turystyki jaką jest questing, oraz możliwości wykorzysta-
nia takiego narzędzia w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego. 
Konferencja będzie szansą na zdobycie nowych doświadczeń, uzyskanie odpowiedzi na kluczowe py-
tania związane z wiodącymi trendami we współczesnej turystyce. Możliwa będzie również wymiana 
poglądów między uczestnikami spotkania, a także poznanie opinii  przedstawicieli branży turystycz-
nej na zagadnienia związane z tematem spotkania.

Część I

9.30-10.00 – rejestracja uczestników

10.00-10.15 – rozpoczęcie konferencji

10.15-10.45 – „Questing – nowa forma turystyki, umożliwiająca odkrycie atrakcji 
     turystycznych regionu” Bartosz Wilczyński  Partner Strategiczny Planet PR Sp. z.o.o.

10.45-11.15 – „Questing – szansą na promocję miejsca” Łukasz Wilczyński Prezes Planet PR Sp. z.o.o.

11.15-11.45 – „Questing  metodą na eksponowanie i promocję dziedzictwa  przyrodniczego, 
     kulturowego i historycznego Ziemi Lubaczowskiej – przykłady dobrych praktyk” 
     Edyta Lenart Prezes Zarządu Fundacji Questingu 

11.45-12.15 – przerwa kawowa

12.15-13.00 – autorska prezentacja „Ania i Franek w podróży, czyli w 468 dni dookoła 
     świata”  Anna i Łukasz Cybińscy 

13.00- 13.30 – autorska prezentacja „K2 i Manaslu” Ryszard Pawłowski

19-21 maja 2017 r.



13.30- 14.15 – autorska prezentacja „Jak dotarłam na biegun”  Małgorzata Wojtaczka

14.15- 15.00 – obiad

Część II
15.00-18.00 – wizyta studyjna mająca na celu poznanie najciekawszych zakątków/atrakcji 
     Ziemi Lubaczowskiej

15.00-18.00 – panel dla nauczycieli połączony z przejściem questów na terenie Kresowej 
     Osady w Baszni Dolnej

18.00-19.30 – spotkanie autorskie Ryszarda Pawłowskiego w  Miejskiej Bibliotece Publicznej 
     Narolu

18.00-19.30 – spotkanie autorskie Małgorzaty Wojtaczki w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
     w  Lubaczowie

18.00-19.30 – spotkanie autorskie Anny i Łukasza Cybińskich w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
     w Oleszycach

ok. 20.00 – spotkanie integracyjne w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej

Zgłoszenia na konferencję prosimy dokonywać do dnia 18 maja br. do godz. 12.00 e-mailem na adres 
zg.ziemialubaczowska@gmail.com lub telefonicznie do biura Związku na nr 513 136 400.


