
Nałęczów, dnia 6 lipca 2022 roku 

 

Szanowni członkowie Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów” 

 

Na wstępnie pragnę serdecznie podziękować za współpracę i aktywne uczestnictwo w Lokalnej 
Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów”. 

Organizacja od ponad 15 lat realizuje cele statutowe, związane z promocją oferty turystycznej 
swoich członków. W 2022 roku uczestniczy w wielu imprezach targowych prezentując Państwa 

ofertę, m.in. w Chorzowie, Opolu, Poznaniu, Warszawie, Częstochowie oraz Lublinie. Prowadzimy 
również aktywne działania w mediach społecznościowych a także w serwisie www.kraina.org.pl.  

W ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji kadr turystycznych Krainy Lessowych 
Wąwozów poprzez rozwój systemu Certyfikacji Usług i Produktów Polskiej Marki Turystycznej 

Krainy Lessowych Wąwozów”, dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 

prowadzimy kampanię promocyjną, realizujemy cykl szkoleń dotyczących zastosowania mediów 

społecznościowych w promocji, a także prowadzimy certyfikację obiektów noclegowych, 

gastronomicznych oraz atrakcji turystycznych. Certyfikacja jest bezpłatna dla członków Organizacji. 

W okresie jesiennym będzie realizowany cykl spotkań mających na celu przygotowanie produktów 
sieciowych: Akademia Lesslandia, Szlak Smaków Krainy Lessowych Wąwozów oraz Kraina Zdrowia 

(nazwa robocza).  

Organizacja na zlecenie UM Nałęczów prowadzi Punkt Informacji Turystycznej, który stanowi dla 

turystów źródło wiedzy o ofercie Nałęczowa oraz Krainy Lessowych Wąwozów. Przybywający do 
Punktu turyści korzystają z bezpłatnych materiałów promocyjnych: folderów, map, informatorów, 

które stanowią bazę do przygotowania programów pobytowych w naszym regionie.  

Kraina Lessowych Wąwozów jest jedną z dziewięciu Polskich Marek Turystycznych. Tytuł 

zobowiązuje do prowadzenia działań na najwyższym poziomie. Jest również czynnikiem 

warunkującym zaangażowanie Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Ministerstwa Sportu i 
Turystyki w działania na rzecz promocji naszego regionu. Promocja w mediach społecznościowych, 

wizyty blogerów i dziennikarzy, promocja poprzez wydawnictwa, dedykowane programy 
telewizyjne i radiowe to tylko niektóre z działań prowadzonych na rzecz Polskich Marek 

Turystycznych.   

Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów” nie ma systemowego wsparcia. 

Działalność organizacji oparta jest na składkach członkowskich, dochodach z działalności 

gospodarczej oraz przychodach z zadań zleconych oraz realizowanych projektów.  

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o przekazanie na rzecz Organizacji składki 

członkowskiej za 2022 rok. Wpłaty proszę dokonać na konto nr na konto nr  63 8733 0009 0012 
9323 2000 0010 w  terminie do 30 lipca 2022 roku. 

Zgodnie z Uchwałą nr 4 Walnego Zebrania Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych 

Wąwozów” wysokość składki członkowskiej uzależniona jest od wielkości firmy (zatrudnienia) i 

przedstawia się następująco: 

http://www.kraina.org.pl/


1. Osoby fizyczne i prawne prowadzące biznes rodzinny – nie zatrudniające osób zewnętrz-
nych – 200,00 zł 

2. Podmioty zatrudniające do 5 pracowników – 300,00  
3. Podmioty zatrudniające 5 – 20 pracowników – 400,00 
4. Podmioty zatrudniające powyżej 20 pracowników – 1000,00 

  

Zgodnie z § 13 pkt 2 „Członkostwo ustaje wskutek skreślenia z listy członka stowarzyszenia na mocy 

uchwały Zarządu za nieopłacanie składek członkowskich przez okres powyżej 6 miesięcy, mimo 

pisemnego upomnienia” 

Dziękując za dotychczasową współpracę zachęcam do aktywnych działań w ramach Organizacji. 

Dzięki współpracy marka Kraina Lessowych Wąwozów jest coraz bardziej rozpoznawalna na 

polskim rynku turystycznym, a tytuł Polska Marka Turystyczna stanowi dla turysty obietnicę 

wypoczynku na najwyższym poziomie.  

Z poważaniem 

Leszek Góralski 

Prezes 

Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Lessowych Wąwozów” 

     

 


