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Szanowni Państwo!

W nawiązaniu do pisma zapraszającego Państwa do udziału w kolejnej edycji konkursu
pn. „TURYSTYCZNE SKARBY MAŁOPOLSKI”, organizowanego przez Województwo Małopolskie
we współpracy z Małopolską Organizacją Turystyczną, chciałbym Państwa serdecznie zaprosić
do udziału w kolejnym etapie konkursu, tj. głosowaniu na wybranych kandydatów.
Z prawdziwą przyjemnością mogę stwierdzić, iż mimo bardzo trudnej sytuacji w jakiej znalazł
się rynek usług turystycznych z powodu pandemii COVID-19, chęć do podróżowania po Małopolsce
i odkrywania jej niezwykłych Skarbów nie zmniejszyła się, czego dowodem są liczne zgłoszenia
nadesłane w ramach każdej z sześciu kategorii konkursowych. Chciałbym zatem bardzo Państwu
podziękować za aktywność i zaangażowanie w podjętą przez nas inicjatywę odnajdywania
i wskazywania na małopolskiej mapie nowych, często nieoczywistych atrakcji, obiektów i inicjatyw
turystycznych. Jestem przekonany, że w tym roku, podobnie jak w poprzednim, odkryjemy kolejne
małopolskie Skarby, które staną się prawdziwą wizytówką naszego regionu.
Wszystkie nadesłane formularze zgłoszeniowe zostały sprawdzone pod względem formalnym
i poddane ocenie przez Kapitułę Konkursową, którą tworzą członkowie Rady Programowej
ds. Rozwoju i Promocji Turystyki w Małopolsce. Do drugiego etapu konkursu, tj. głosowania
internautów dopuszczone zostały tylko te zgłoszenia, które były poprawne pod względem formalnym
i merytorycznym.
W dniu dzisiejszym uruchomiliśmy drugi etap naszego konkursu polegający na głosowaniu
na wybranych faworytów. Serdecznie zatem Państwa zachęcam do oddawania głosów na ulubione
małopolskie produkty i oferty turystyczne i zdecydowania, którzy ze zgłoszonych kandydatów zostaną
tegorocznymi Laureatami konkursu. Jednocześnie zwracam się z prośbą o zachęcanie, za
pośrednictwem Państwa kanałów informacyjno-promocyjnych, lokalnych społeczności do czynnego
udziału w konkursie. Głosowanie potrwa do 20 września br.
Głosujmy zatem i odkrywajmy kolejne, nieoczywiste Skarby Małopolski!
O tym, kto zdobędzie miano Turystycznego Skarbu Małopolski przekonamy się już
w październiku br.
Regulamin konkursu oraz formularz do głosowania dostępne są na specjalnie przygotowanej
przez Województwo Małopolskie stronie internetowej konkurs.visitmalopolska.pl.
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