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Rok 2014 był drugim pełnym rokiem działalności LOT
„Serce Kaszub”.
W roku 2014 przyjęto 7 nowych członków.
LOT „Serce Kaszub” liczy już 48 członków.

Przychody z działalności statutowej w roku 2014 wyniosły 138.205,23 zł,
w tym składki członkowskie 80.687,00 zł.

Suma aktywów i pasywów na dzień 31.12.2014 r. to 41.887,75 zł.
Wynik finansowy netto (ujemny) – 11.843,09 zł.

Składka członkowska wynosi w roku 2014 r.
1 zł od mieszkańca wg stanu na dzień 31.12.2015 r. poprzedzającego rok
opłacania składek.
W przypadku Gminy Miejskiej Kościerzyna składka za rok 2014 wynosi 22 798 zł.

Kalendarium 2014
I – XII 2014 r. – realizacja projektu Geocatching
11 IV 2014 r. – udział w Gdańskich Targach Turystycznych i udział w konkursie
Bursztynowy Kompas (LOT zdobył wyróżnienie w kategorii Publikacja Turystyczna)
V 2014 r. - organizacja Forum Lokalnych Organizacji Turystycznych Województwa
Pomorskiego – spotkanie mające na celu zainspirowanie do działania oraz
przedstawienie możliwości współpracy pomiędzy LOT-ami z terenu całego
województwa pomorskiego
17 X 2014 r. - organizacja spotkania z przedstawicielami branży turystycznej kreowanie pomysłów na stworzenie marki identyfikującej Ziemię Kościerską
06 XII 2014r. - organizacja imprezy pod hasłem: Kaszubskie Mikołajki w Gdańsku
w Bramie Wyżynnej podczas której oprócz promocji oferty zimowej powiatu
kościerskiego, zaprezentowano również potrawy tradycyjnej kuchni kaszubskiej oraz
rękodzieło artystyczne

-

27 I 2015 r. – zatwierdzenie sprawozdania finansowego z działalności LOT-u za 2014 r.

Działalność w 2014 r.
polegała na :
•

Współpracy z podmiotami
z zewnątrz w zakresie organizacji
imprez na terenie powiatu
kościerskiego np. Ekstremalny Rajd
na Orientację Harpagan;

•

Podejmowaniu działań mających
na celu stworzenie systemu
certyfikacji obiektów noclegowych
przyjaznych rowerzyście;

•

Podejmowaniu działań
zmierzających do pozyskania
nowych członków Stowarzyszenia;

•

Sporządzaniu materiałów
promocyjnych (np. informator
turystyczno – przyrodniczy powiatu
kościerskiego(500 sztuk);

•

Inicjowaniu i opiniowaniu planów
rozwoju turystyki oraz
wspomaganie ich realizacji
poprzez Partnerstwo w projekcie
,,Kościerskie Strefy Aktywności
Gospodarczej - przygotowanie
dokumentacji strategicznej i
techniczno – kosztorysowej’’;

Promocja w 2014 r.
odbywała się poprzez:
•

Udział w projekcie: AGROTURYSTYKA
PRZYJAZNA NATURZE 2000 (Instytut na
Rzecz Ekorozwoju), projekt mający na celu
promocję turystyki przyrodniczej i
ekoturystyki, dający szansę na stworzenie
oferty, która może przyczynić się do
przedłużenia sezonu turystycznego.
Efektem projektu będzie stworzenie
siedmiu folderów ogólnopolskich,
ukazujących atrakcyjne przyrodniczo
obszary Polski;

•

Udział LOT „Serce Kaszub” w największych
wydarzeniach regionalnych
(m.in.: Jarmark Dominikański, Batalia
Napoleońska, Targi w Lubaniu, Jarmark
Wdzydzki, Dni Kościerzyny, I Festiwal
Żurawiny i inne);

•

Promocję Powiatu Kościerskiego na
imprezach targowo wystawienniczych
w Polsce: Targi Turystyki i Wypoczynku
„Lato” w Warszawie, Targi „Tour Salon”
w Poznaniu;

PROJEKT GEOCACHING –
INNOWACYJNA FORMA
PROMOCJI
WALORÓW TURYSTYCZNYCH
OBSZARU LGR MÒRÉNKA

Łączna wartość projektu:
74 546,00 zł,
Dofinansowanie: 47 523,07 zł,
Wkład własny :

27 022,93 zł

( 15% środki własne + koszty
niekwalifikowalne)

Projekt „Geocatching”
Komponenty projektu:
•

•
•
•
•
•

Wytyczenie i wykonanie 7
szlaków geocachingowych
na terenie powiatu
kościerskiego ( audyt,
wyznaczenie śladu GPS,
lokalizacja i montaż 40
skrzynek, opis na portalu);
Stylizowana mapa
wydzieranka;
Informator turystyki
rowerowej ;
Paszport turysty;
Pamiątkowe karty do gry
,,Piotruś’’;
Pamiątkowe podkładki
korkowe.

Geocaching
Jest grą terenową
użytkowników GPS
polegająca na poszukiwaniu
„skarbów” ukrytych przez jej
innych uczestników.
Podstawą tej zabawy są
współrzędne, dzięki którym
użytkownicy są w stanie
odszukać skrytkę.
Skarby to najczęściej
ukryte w terenie pojemniki,
w których znajdziemy
logbook (dziennik wpisów)
oraz różnego rodzaju
gadżety na wymianę.

Strona
internetowa LOT-u
http://lot-sercekaszub.pl/

