
1. Budżet kampanii: 

Kwota dotacji z Urzędu Marszałkowskiego: 10.000 zł 

Kwota uzupełniająca koszty kampanii z budżetu K-POT: 951,21 zł 

 

1.1. Działania płatne: 

 28 postów (po 2 posty dziennie przez 2 tygodnie), w tym 10 postów sponsorowanych 

 175 spotów radiowych w 7 rozgłośniach na terenie województwa 

 4 tys. naklejek identyfikujących uczestników akcji  (Kujawsko-Pomorskie konstelacje 

dobrych miejsc)  

 

2. Zasięg organizacyjny akcji: 

 20 miejscowości 

 34 wydarzenia w regionie 

 

2.1. Imprezy o największej frekwencji: 

Tytuł i miejsce wydarzenia Liczba 

uczestników* 

Syngenta Koronowo Challenge - Maraton Rowerowy – trasy: 39 i 74 km 633 

Bydgoski Festiwal PODRÓŻNICY 500 

Zielony Jarmark w Tleniu – „Degustacja w konstelacjach” 500 

Imprezy na zamku w Świeciu (zlot motocyklowy, zwiedzanie, wieczorny koncert)  500 

Wszystkie drogi prowadzą do Wenecji (przejazd kolejką, rowery, nordic walking) 450 

Kujawsko-Pomorskie na rowery - Włocławek 368 

VI Ogólnopolski Bieg uliczny im. Braci Mikrutów w Koronowie – bieg na 10 km 400 (300 – bieg 
główny 

100 – biegi 
dziecięce) 

Dzień otwarty w Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy – Historia i sztuka na 
wyciągnięcie ręki 

340 

Dzień otwarty w EXPLOSEUM – spotkanie z cyklu Explo Niedziela „A więc wojna” 280 

Dzień otwarty w Muzeum Ziemi Pałuckiej 110 

Zwiedzanie Kalwarii Pakoskiej z przewodnikiem 60 

Spacerek po Włocławku z przewodnikiem 50 

 

Pozostałe imprezy były zakrojone na mniejszą skalę, np. spacerki z przewodnikami – 20-30 

osób.  

 

*Gdyby z jadących rowerem i maszerujących w miniony weekend turystów uczynić sztafetę 

okazałoby się, że uczestnicy akcji „Inauguracja w naszych konstelacjach” dwukrotnie (z nawiązką) 

otoczyli naszą planetę. To prezent na święto Matki Ziemi od mieszkańców naszego województwa! 

 

http://inauguracja.kujawsko-pomorskie.travel/pl/wydarzenia/syngenta-koronowo-challenge-maraton-rowerowy
http://inauguracja.kujawsko-pomorskie.travel/pl/wydarzenia/wszystkie-drogi-prowadza-do-wenecji
http://inauguracja.kujawsko-pomorskie.travel/pl/wydarzenia/vi-ogolnopolski-bieg-uliczny-im-braci-mikrutow


3. MEDIA RELATIONS – raport medialny na dzień 23.04.16 

Zbliżenia – TVP Bydgoszcz (23.04.2016) 

http://bydgoszcz.tvp.pl/25028711/23042016-g1830 (od 07.23 min) 

Podróżnych witamy „Konstelacjami dobrych miejsc” (23.04.2016) 

http://bydgoszcz.tvp.pl/25029423/podroznych-witamy-konstelacjami-dobrych-miejsc  

Z szacunkiem do przewodników – inauguracja sezonu turystycznego w regionie (23.04.2016) 

http://www.radiopik.pl/2,43181,z-szacunkiem-do-przewodnikow-turystycznych  

Rozmowa Dnia – Radio PiK (22.04.2016)  

http://radiopik.pl/public/21/857/2016-03-22_1458634795_2.mp3  

Inauguracja sezonu turystycznego 2016 (22.04.2016) 

http://www.radioznin.fm/wiadomosci/gosc-radia-znin-fm/4082-inauguracja-sezonu-turystycznego-

2016.html  

Kujawsko-Pomorskie otwiera sezon turystyczny (22.04.2016) 

http://www.pomorska.pl/turystyka/a/kujawskopomorskie-otwiera-sezon-turystyczny,9903758/  

Otwarcie sezonu turystycznego (22.04.2016) 

http://torun.twoje-miasto.pl/Artykuly/View/60844/otwarcie-sezonu-turystycznego  

Rozmowa Dnia – Radio PiK (21.04.2016) 

http://www.radiopik.pl/21,879,agnieszka-kowalkowska  

Nadchodzi dobry czas na wycieczki, rajdy, zwiedzanie i degustowanie (21.04.2016) 

http://express.bydgoski.pl/353307,Nadchodzi-dobry-czas-na-wycieczki-rajdy-zwiedzanie-i-

degustowanie.html  

Konstelacje dobrych miejsc na Pałukach (19.04.2016) 

http://www.radioznin.fm/wiadomosci/kultura-i-rozrywka/4065-konstelacje-dobrych-miejsc-na-

palukach.html 

Sezon turystyczny w Myślęcinku - 23 kwietnia (19.04.2016) 

http://www.bydgoszczanie.org.pl/?p=8483  

Takich atrakcji nie ma na co dzień w Myślęcinku. Skorzystaj w najbliższą sobotę! (19.04.2016) 

http://bydgoszcz.eska.pl/poznaj-miasto/takich-atrakcji-na-nie-ma-na-co-dzien-w-myslecinku-

skorzystaj-w-najblizsza-sobote/155415  

Turysto, w Myślęcinku otwarcie sezonu (19.04.2016) 

http://jestimpreza.7dni.pl/353225,Turysto-w-Myslecinku-otwarcie-sezonu.html   

Początek sezonu w Myślęcinku (18.04.2016) 

http://www.bydgoszczinaczej.pl/artykul/poczatek-sezonu-w-myslecinku/  

Sezon turystyczny na start (18.04.2016) 

http://hejtu.pl/wiadomosci/region/item/2301-sezon-turystyczny-na-start  

Inaugurujemy sezon turystyczny (16.04.2016) 

http://www.radiohit.net.pl/pl,news2,inaugurujemy_sezon_turystyczny,6768.html  

Czas rozpocząć sezon (14.04.2016) 

http://www.terazlipno.pl/index.php?page=1&show=4822  
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Konstelacje na inaugurację, Koronowo zaprasza do siebie! (11.04.2016) 

http://www.koronowo.net.pl/aktualnosci/sport-rekreacja/2180-konstelacje-na-inauguracje-

koronowo-zaprasza-do-siebie.html  

Region na dzień dobry – TVP Bydgoszcz (5.04.2016) 

http://bydgoszcz.tvp.pl/24760007/5042016  

Inauguracja sezonu turystycznego 2016 

http://hejtu.pl/wydarzenia/635-inauguracja-sezonu-turystycznego-2016  

Rozpoczynamy sezon turystyczny 2016 

http://reporter-24.pl/wiadomosc/rozpoczynamy-sezon-turystyczny-2016  

 

 

4. PUBLIC RELATIONS – promocja akcji na stronach www członków K-POT  

Inauguracja sezonu turystycznego (22.04.2016) 

http://www.torun.pl/pl/inauguracja-sezonu-turystycznego  

Inauguracja Sezonu Turystycznego (19.04.2016) 

http://www.visitbydgoszcz.pl/pl/poznaj/aktualnosci/3522-inauguracja-sezonu-turystycznego  

Konstelacje na inauguracje, Koronowo zaprasza do siebie! (18.04.2016) 

http://www.koronowo.pl/turystyka/turystyka-aktualnosci/konstelacje-na-inauguracje-koronowo-

zaprasza-do-siebie  

Zapraszamy do zwiedzania (14.04.2016) 

http://www.kalwariapakoskapark.pl/aktualnosci/129-zapraszamy-do-zwiedzania.html  

Rozpoczynamy sezon turystyczny 2016!!! (13.04.2016) 

http://www.tucholski.pl/news/rozpoczynamy-sezon-turystyczny-2016---  

Inauguracja sezonu turystycznego 2016! (12.04.2016) 

http://www.it.znin.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1265%3A-inauguracj-

sezonu-turystycznego-2016&catid=1%3Alatest-news&lang=pl 

Zapraszamy do zwiedzania Kalwarii Pakoskiej (12.04.2016) 

http://www.pakosc.pl/spolecznosc-organizacje-wydarzenia/zapraszamy-do-zwiedzania-kalwarii-

pakoskiej.html  

Inauguracja sezonu turystycznego 2016 (11.04.2016) 

http://bylot.pl/aktualnosci/news-179-inauguracja-sezonu-turystycznego-2016  

Konstelacje dobrych miejsc – inauguracja sezonu turystycznego  

http://juraparksolec.pl/2016/04/konstelacje-dobrych-miejsc-inauguracja-sezonu-turystycznego/ 

Inauguracja sezonu turystycznego 2016  

http://muzeum.bydgoszcz.pl/wydarzenia/4,6954,0,0,Inauguracja-Sezonu-Turystycznego-2016  

Sezon turystyczny czas zacząć 

http://powiat.swiecki.lo.pl/?cid=2625   
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Chełmno  i inne „Kujawsko-pomorskie konstelacje dobrych miejsc” zapraszają na Inaugurację Sezonu 

Turystycznego 2016! 

http://chelmno.pl/?cid=2889  

Inauguracja sezonu turystycznego 2016 

http://www.umlipno.pl/ph,news2,inauguracja_sezonu_turystycznego_2016,2619.html  
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