
 

 X  KONFERENCJA    PROMOCJI  TURYSTYKI 
DOLNOŚLĄSKIEJ  IZBY TURYSTYKI „BEZPIECZNE  WAKACJE I BEZPIECZNY AUTOKAR” 

  

ORGANIZACJA W 2021 ROKU  WYPOCZYNKU  W ŚWIETLE WYTYCZNYCH 
GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO,  MINISTERSTWA ZDROWIA i    

         MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ 

           Termin : 22.06.2021r. (wtorek)    godz.12:30 – 15:30  

            SALA KONFERENCYJA HOTEL EUROPEJSKI, WROCŁAW , PIŁSUDSKIEGO No 88 
 
           godz. 12.00 – 12.30 :   rejestracja uczestników  
           godz. 12.30 –    Marek Ciechanowski  Prezes  Dolnośląskiej  Izby  Turystyki  
                                                    przywitanie gości i uczestników, wprowadzenie                                       

           godz. 12.40 -                                    

                                      Piotr Wnukowicz, dyrektor Wydziału Turystyki  
                                      Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
                                     - rola władz samorządowych w nadzorowaniu i koordynowaniu organizacji turystyki i  wypoczynku w 
                                              dobie poluzowywania obostrzeń w przepisach dot.  ograniczeń  wynikających z norm prawnych  
                                              Covid 19, aktualności dot. „paszportów covidowych” oraz certyfikatów dot. ozdrowieńców i osób  
                                              po szczepieniach przeciw Covid 19 
 

            godz. 13.00 -   Joanna Król, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu   - wycieczki szkolne, pobyty wakacyjne 
                                           - dzieci w obiektach  hotelarskich, obiektach gastronomicznych, muzeach, parkach rozrywki,  
                                             obiektach  rekreacyjnych i  atrakcjach na wolnym powietrzu (wymogi dot. gestorów  
                                             bazy + normy, dokumentacja i oświadczenia rodziców i  opiekunów prawnych) 
                                           - propozycja Kuratorium Oświaty w sprawie aktualnego załącznika do Karty Uczestnika 
                                            (oświadczenie składane przez rodziców w dniu wyjazdu dziecka na wypoczynek )    
 
            godz..13.20 -  Wojewódzki Inspektorat  Transportu Drogowego we Wrocławiu 
                                           - aktualny stan prawny dot. sposobu organizacji transportu masowego osób   w dobie obostrzeń Covid 19,  
                                             nadzór ITD nad usługami transportowymi, praktyczne informacje na temat przygotowania kierowców 
                                             i taboru  autokarowego do bezpiecznej obsługi pasażerskiej ( urządzenia, działania dezynfekcyjne i 
                                            odkażające oraz wymagane w tym zakresie procedury )                                        

            godz. 13.45 -   Elżbieta Krefta, Signal Iduna Polska TU S.A. Oddział 
                                              - specyficzne normy ubezpieczeń w dobie Covid 19 dla turystyki krajowej i zagranicznej 

            godz. 14.00  -   przerwa kawowa 

            godz. 14.15 –  Jarosław Kuczyński Zamek Czocha – jak to robimy - oprowadzanie po zamku i noclegi   

            godz. 14.30 –  Elzbieta Szumaska – Kopalnia Złota – czy wróciły grupy szkolne i co robimy aby wróciły?    
            godz. 14.45 -  Grzegorz Rojek – Hotele Miejskie  - jak sobie radzimy w pandemii ? 

            godz. 15.00 -   pytania i odpowiedzi      
            godz. 1 5.30 –  podsumowanie – Marek Ciechanowski i zakończenie konferencji    
            godz. 15,45  -   lunch   
                
         Prosimy  zgłoszenia na  adres  mail : DIT@dit.wroc.pl   - zgłoszenie do dnia 19.06.2021 lub przez www.dit.wroc.pl, 

        formularz  pod informacją o Konferencji .                                                                                                    
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