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Przyznawany przez 
Kapitułę produktom 

istniejącym na rynku, nie 
krócej niż dwa lata,              

w maksymalnej liczbie 10     
w danej edycji Konkursu

w liczbie 1, zostanie wybrany 
przez Kapitułę spośród 
wszystkich produktów 

turystycznych wyróżnionych 
dotychczas Certyfikatem POT 

i zgłoszonych przez dany 
ROT jako kandydat do 

Złotego Certyfikatu POT 

Złoty Certyfikat POT będzie 
mógł uzyskać tylko ten 

produkt turystyczny, który 
otrzymał w latach ubiegłych 

Certyfikat POT i następnie 
twórczo rozwinął swoją 

działalność,

Złoty Certyfikat POT może 
być przyznany produktowi nie 

wcześniej niż po upływie 3 
lat od daty otrzymania 

Certyfikatu POT. 
Przebieg 3 lat liczony jest od 

momentu otrzymania 
Certyfikatu POT (miesiąc oraz 

rok).

Otrzymanie Złotego 
Certyfikatu POT łączy się        
z przyznaniem nagrody 

głównej

w liczbie 1

wyłoniony w drodze 
głosowania internetowego 

przeprowadzonego                   
na portalu www.polska.travel

w liczbie 1, może zostać 
przyznany przez Kapitułę 
produktowi, który posiada 

niezwykły potencjał, jest mało 
znany i istnieje na rynku nie 
dłużej niż dwa lata (licząc od 

daty otwarcia produktu). 

Twórcy takiego produktu 
turystycznego powinni 

wykazać się oryginalnością                      
i kreatywnością.

WYDARZENIE
CYKLICZNE

charakteryzuje się dużą 
spójnością tematyczną, 

organizacyjną oraz 
konkretnym 

umiejscowieniem w czasie  
i przestrzeni.

PRODUKT
TURYSTYCZNY

TO:

CERTYFIKAT INTERNAUTÓW

Certyfikaty POT przyznawane są                                 
w 4 rodzajach:

PAKIET USŁUG 
TURYSTYCZNYCH - 

IMPREZA TURYSTYCZNA
składa się z kilku usług lub 
usług i dóbr materialnych 

(rzeczy) oferowanych przez 
organizatorów turystyki.

OBIEKT
charakteryzuje się 

występowaniem jednej 
głównej atrakcji (usługi)        
i dodatkowo kilku usług 

towarzyszących skupionych 
w jednym miejscu 

(obiekcie) mający z punktu 
widzenia kartograficznego 

charakter punktowy.

SZLAK
składa się z wielu miejsc 
lub obiektów związanych       
z pewną nadrzędną ideą, 

połączonych ze sobą 
wytyczoną, zwykle 
oznakowaną trasą.

MIEJSCE - OBSZAR 
wewnętrznie złożony zbiór 

elementów wyróżnionych ze 
względu na swoją konkretną 

lokalizację w przestrzeni, 
charakteryzującą się 

walorami turystycznymi.

Zgłoszenia za pośrednictwem 
aplikacji konkursowej 
https://konkurs.pot.gov.pl/konkurs/
Zakończenie przyjmowania zgłoszeń: 24.08.2019

Konkurs składa się z dwóch etapów:

1

2 Kapituła powołana przez Małopolską Organizację 
Turystyczną dokonuje oceny otrzymanych 
zgłoszeń i wskazuje maksymalnie 3 produkty 
turystyczne z całego regionu do udziału w etapie 
ogólnopolskim, w tym jeden z nich do rankingu 
internetowego. Poza tymi produktami 
turystycznymi, MOT może zgłosić dodatkowo                    
1 produkt do kategorii Certyfikat Specjalny.

Do etapu ogólnopolskiego, MOT przesyła również 
zgłoszenie 1 kandydata do miana Złotego 
Certyfikatu POT.

Etap I regionalny, MAŁOPOLSKI

Etap II ogólnopolski - 
zgłoszone do II etapu Konkursu produkty turystyczne 

ocenia Kapituła Konkursu powołana przez Prezesa POT, 
która przyznaje Certyfikaty.

Gala wręczenia 
Certyfikatów  

28 listopada 2019 r. 
w Warszawie.


