OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO
RUCHU - ŠARIŠ BARDEJOV
Sídlo: Radničné námestie č.16, 085 01 Bardejov
Prevádzka: Kino Žriedlo, 086 31 Bardejovské Kúpele

Správa o činnosti Oblastnej organizácie „ŠARIŠ“ BARDEJOV
za rok 2014

1. Úvodné informácie o OOCR ŠARIŠ BARDEJOV
Dňa 19. novembra 2012 bola založená Oblastná organizácia cestovného
ruchu "ŠARIŠ" - BARDEJOV. Založili ju mesto Bardejov ako iniciujúci subjekt spolu
s dvoma podnikateľskými subjektami. / Bardejovské Kúpele a.s. , ADRIÁN LOZÁK, s.
r. o./. Za predsedu predstavenstva OOCR "ŠARIŠ" - BARDEJOV bola zvolená
ekonomická riaditeľka Bardejovské Kúpele a.s. Ing. Tamara Šatanková. Výkonným
riaditeľom sa stal Ing. Radomír Jančošek a predsedníčka dozornej rady sa stala
Gabriela LOZÁKOVÁ. OOCR "ŠARIŠ" - BARDEJOV bola oficiálne zaregistrovaná 7.
decembra 2012 na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.
Hlavným prínosom tejto organizácie pre región a jej členov by mala byť
spoločná propagácia a marketing, tvorba produktov cestovného ruchu, spoločné budovanie siete cyklotrás, prípadne realizácia ďalších projektov súvisiacich s podporou
cestovného ruchu v našom regióne.

2. Činnosť OOCR ŠARIŠ BARDEJOV v priebehu roka 2014
-

účasť zástupcov OOCR na pracovných poradách KOCR Severovýchod v
PREŠOVE

-

pracovné stretnutie členov a valné zhromaždenia OOCR a KOCR

-

pracovné stretnutie k skladačky OOCR ŠARIŠ BARDEJOV

-

grafická
príprava,
zhromažďovanie
textu
a aktuálnych
fotografií
a zabezpečenie prekladov k skladačkám OOCR / Turistická mapa, Bardejov,
Bardejovské Kúpele a drevené kostolíky/

-

pracovné stretnutie za účelom návrhu HNEDÝCH TABÚĽ II. Etapa / návrh
a príprava/

-

pracovné stretnutie za účelom
vytvorenie spoločného propagačného
materiálu „ Obrazový sprievodca mestom, kúpeľami a okolím“

Telefón / FAX
+421 54 4744774

Mobil
+421 905 330 834

E-mail
rado@herkules.sk

DIČ
2023684080

IČO
42238714

OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO
RUCHU - ŠARIŠ BARDEJOV
Sídlo: Radničné námestie č.16, 085 01 Bardejov
Prevádzka: Kino Žriedlo, 086 31 Bardejovské Kúpele

-

Realizácia skladačky OOCR v 5 jazyk. mutáciách a tlač v náklade 80000 ks

-

zastúpenie OOCR na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu:

-

BRNO REGIONTOUR 2014 , ITF BRATISLAVA 2014

-

POLSKO KRAKOW 2014, POLSKO RZESOW 2014, WARSZAWA 2014

-

Zabezpečenie ubytovania a dopravy počas veľtrhu

-

Návrh a príprava reklamy v Turistickom Sprievodcovi firmy JOM

-

Zabezpečenie s pracovanie dotácie z KOCR na kultúrne aktivity - Vianoce

-

Pracovné stretnutie za účelom obnovy „Kyslíkovej Cesty“ Bard.Kúpele

-

Príprava podkladov, tabúľ a zhotovenie
dokončenia a otvorenia Kyslíkovej Cesty.

-

realizácia platieb za uskutočnené aktivity

-

príprava a podklady na získanie dotácie

-

príprava návrhu plánu aktivít

fotodokumentácie

za

účelom

Záver:
Oblastná organizácia ŠARIŠ BARDEJOV v roku2014 svojej činnosti splnila
cieľové úlohy, ktoré si uložila. V ďalšom období je potrebné dopracovať strategický
zámer organizácie a stanoviť si pre rok 2015 reálne ciele, ktoré budú viesť
k zlepšeniu spolupráce členov, k ich vyššej angažovanosti
k ďalšiemu
skvalitňovaniu marketingu organizáciu a v konečnom dôsledku k rastu návštevnosti
regiónu ŠARIŠ.

Ing. Radomír Jančošek
výkonný riaditeľ
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