es ist, in attraktiver Weise touristische Objekte vorzustellen, die zu einem einheitlichen Visualisierungssystem im Gebiet der Seen und Berge des Fürstentums
Nysa gehören, und Orte zu zeigen, die von uns zertifiziert und gekennzeichnet
worden sind, mit dem einzigartigen graphischen Zeichen unserer Marke
„Lokales Produkt der Seen und Berge des Fürstentums Nysa“.
Das Spiel mit dem Namen „Familien-Route durch das Fürstentum Nysa“ ist ein
innovatives Produkt auf dem Gebiet der Lokalen Aktionsgruppe, das darauf
basiert, 20 Pfeiler zu finden, die mit Hilfe der Karte mit nummerierten Feldern
und QR-Code erreicht werden können, auf der ein einzigartiges Muster auszuschneiden ist, unter Verwendung des am Pfeiler montierten Lochers.
Wer die gesamte Route abgelaufen ist und alle Muster aus den Lochern auf der
Karte gesammelt hat, kann einen Preis in Form eines Abzeichens zur Erinnerung bekommen, der am Sitz der Seen und Berge des Fürstentums Nysa sowie
an den Punkten der Touristeninformation abgeholt werden kann.
Die Karten stehen den Touristen am Sitz der Seen und Berge des Fürstentums
Nysa sowie an den Punkten der Touristeninformation zur Verfügung, außerdem
können sie von der folgenden Internetseite heruntergeladen und ausgedruckt
werden: www.ksiestwo.nysa.pl.

Szlakiem Rodzinnym NYSKIEGO KSIĘSTWA
jest naszym kolejnym projektem własnym, który ma za zadanie
przedstawić w atrakcyjny sposób obiekty turystyczne objęte jednolitym systemem wizualizacji z terenu Nyskiego Księstwa Jezior i Gór
oraz pokazać miejsca przez nas certyfikowane i oznakowane unikalnym znakiem graficznym naszej marki pn. „Produkt Lokalny Nyskiego
Księstwa Jezior i Gór”.
Gra „Szlak Rodzinny Nyskiego Księstwa” jest innowacyjnym produktem na terenie Lokalnej Grupy Działania – polega na odnalezieniu
20 słupków, do których można dotrzeć za pomocą mapy, z ponumerowanymi polami i kodem QR, na której należy wyciąć unikalny wzór,
wykorzystując do tego zamontowany na słupie dziurkacz.
Za przejście całego szlaku i uzyskanie wszystkich wzorów z dziurkaczy
na mapie można otrzymać nagrodę w postaci pamiątkowej odznaki –
do odebrania w siedzibie Nyskiego Księstwa Jezior i Gór oraz w Punktach Informacji Turystycznej.
Mapy dostępne są dla turystów w siedzibie Nyskiego Księstwa Jezior
i Gór, a także w Punktach Informacji Turystycznej, ponadto można je
pobrać i wydrukować ze strony internetowej www.ksiestwo.nysa.pl.

stock.adobe.com

AUF DER FAMILIEN-ROUTE DURCH DAS FÜRSTENTUM NYSA ist ein weiteres Eigenprojekt von uns, dessen Aufgabe

ALONG THE FAMILY ROUTE OF THE DUCHY
OF NYSA is our next project, which aims at presenting in an attrac-

tive way the tourist objects included into the homogeneous visualisation
system of the area of the Nysa Duchy of Lakes and Mountains, as well as at
showing places which we certify and mark with the unique graphic symbol of
our brand called the ‘Local Product of the Nysa Duchy of Lakes and Mountains.’
The game called the Family Route of the Duchy of Nysa (‘Szlak Rodzinny Nyskiego Księstwa’) is an innovative product within the terrain of the Local Action
Group, which consists in an attempt to find twenty poles which can be reached
with the use of a map with numbered grid and a QR code, and the map has to
be punched to create a unique pattern with a hole puncher installed on each pole.
For covering the whole route and acquiring all hole puncher patterns on the
map, it is possible to gain the award, which is a commemorative badge, to be
received at the seat of the Nysa Duchy of Lakes and Mountains or at Tourist
Information Points.
Maps are available to tourists at the seat of the Nysa Duchy of Lakes and
Mountains and also at Tourist Information Points, it is also possible to download
and print them from the website www.ksiestwo.nysa.pl.

RODINNOU STEZKOU NISKÉHO KNÍŽECTVÍ

je náš další vlastní projekt, jehož cílem je atraktivní představení
turistických objektů Niského knížectví jezer a hor (Nyskie Księstwo Jezior i Gór),
které mají jednotný vizualizační systém, a prezentace námi certifikovaných
míst označených unikátním grafickým znakem naší značky s názvem „Místní
produkt Niského knížectví jezer a hor“.
Hra s názvem „Rodinná stezka Niského knížectví” je inovační produkt na
území Místní akční skupiny, který spočívá v hledání 20 sloupků, k nimž můžete
dorazit s pomocí mapy s očíslovanými poli a QR kódy, na které je třeba
otisknout unikátní vzor pomocí děrovače umístěného na sloupku.
Po absolvování celé stezky a otisknutí všech vzorů z děrovačů na mapě můžete
získat odměnu v podobě pamětního odznaku, který si lze vyzvednout v sídle
Niského knížectví jezer a hor a v Informačních centrech.
Mapu si můžete vyzvednout v sídle Niského knížectví jezer a hor a v Informačních
centrech a také stáhnout a vytisknout z webové stránky www.ksiestwo.nysa.pl.

NYSKIE KSIĘSTWO JEZIOR I GÓR
ul. Bracka 7, 48-300 Nysa
tel. 77 433 55 99
e-mail: biuro@ksiestwo.nysa.pl
www.ksiestwo.nysa.pl
CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
W GŁUCHOŁAZACH
ul. plac Basztowy 4a, 48-340 Głuchołazy
tel. 77 43 91 453, 77 43 94 360
e-mail: cit@glucholazy.pl

Szlakiem Rodzinnym

NYSKIEGO KSIĘSTWA
www.ksiestwo.nysa.pl

PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
Bastion św. Jadwigi w Nysie
ul. Piastowska 19, 48 - 300 Nysa
tel. 77 433 49 71, 602 654 128
e-mail: pit@ndk.nysa.pl
CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
W OTMUCHOWIE
ul. Rynek 6 (uliczka za ratuszem)
tel. 798 982 225, 77 431 50 27
e-mail: otmuchow24@gmail.com lub mgdk@o2.pl
CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
W PACZKOWIE - DOM KATA
ul. Wojska Polskiego 23, 48-370 Paczków
tel. 77 541 86 61
e-mail: cit@paczkow.pl
lub turysta@paczkow.pl

2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja pod nazwą: „Szlakiem Rodzinnym Nyskiego Księstwa” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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