REGULAMIN PROGRAMU REKOMENDACJI
ORGANIZATORÓW PODRÓŻY MOTYWACYJNYCH
Poland Convention Bureau
(Poland Convention Bureau Incentive Travel Company)
Celem Programu Rekomendacji Profesjonalnych Organizatorów Podróży Motywacyjnych jest
identyfikowanie i wspieranie podmiotów, które świadczą fachowe i kompleksowe usługi
w zakresie organizacji i obsługi imprez motywacyjnych w Polsce. W wyniku tego programu
będą gromadzone i dystrybuowane dane dotyczące rekomendowanych podmiotów, a także
prowadzone będą analizy w zakresie oferty oraz jej popytu i podaży. Efektem współpracy
Polskiej Organizacji Turystycznej Poland Convention Bureau i rekomendowanych podmiotów
będzie koordynacja działań promocyjnych z zakresu promocji Polski jako celu podróży
motywacyjnych.
Definicja:
Incentive Travel Company - company which designs and handles some or all elements of
incentive travel programs. (Źródło: Convention Industry Council)

I.

Informacje ogólne

1. Polska Organizacja Turystyczna Poland Convention Bureau prowadzi program
rekomendacji firm wyspecjalizowanych w kompleksowej organizacji i obsłudze
podróży motywacyjnych (incentive) w Polsce.

Polska Organizacja Turystyczna
Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, Polska
tel. +48 (22) 536 70 73, fax. +48 22 536 70 04
e-mail: polandcb@pot.gov.pl
www.pot.gov.pl

2. Rekomendację

mogą

uzyskać

podmioty

gospodarcze

wyspecjalizowane

w planowaniu i organizacji podróży motywacyjnych, posiadające odpowiednie
doświadczenie organizacyjne, zaplecze techniczne oraz przeszkolony zespół
pracowników umożliwiający pełną realizację takich imprez.

II.

Wymagane dokumenty

1. Podstawą do rozpatrzenia wniosku jest przedłożenie do Poland Convention Bureau
w Polskiej Organizacji Turystycznej następujących dokumentów:
a. wniosek o nadanie rekomendacji (załącznik nr 1),
b. formularz do rekomendacji (załącznik nr 2),
c. aktualny wpis do rejestru Marszałka Województwa zgodnie z ustawą
o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 roku lub odpisu
z właściwego rejestru dokumentującego prawo do prowadzenia działalności
gospodarczej w zakresie organizacji kongresów (oryginał lub poświadczona
kopia),
d. umowa gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej (oryginał lub poświadczona
kopia),
e. informacja
3

o

podróżach

zorganizowanych
motywacyjnych

dla

samodzielnie
minimum

100

co

najmniej

uczestników

oraz

10 podróżach motywacyjnych dla minimum 50 uczestników każda w trzech
ostatnich latach (wyłączając rok złożenia aplikacji). Wzór stanowi załącznik
3 wypełniany osobno dla każdej imprezy,
f.

informacja o co najmniej 3 autorskich programach motywacyjnych, wzór
stanowi załącznik 4 wypełniany osobno dla każdego programu,

g. przykłady 3 programów motywacyjnych w formie PDF w wersji polskiej oraz
angielskiej,
h. pozytywne

rekomendacje

od co

najmniej

3

różnych,

zagranicznych

zleceniodawców tych imprez,
i.

ankieta statystyczna dot. ostatniego roku kalendarzowego przed złożeniem
wniosku do POT PCB (załącznik nr 5),

j.

własny katalogu lub broszura produktowa dla imprez motywacyjnych oraz
wskazanie

strony

internetowej

w obsłudze podróży motywacyjnych

w

zakresie

prowadzonej

działalności

III.

Proces nadawania rekomendacji

1. Wniosek z załącznikami zostanie rozpatrzony w terminie 30 dni od daty jego
złożenia/przesłania do Polskiej Organizacji Turystycznej Poland Convention Bureau.
2. Po pozytywnej weryfikacji dokumentów, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej
nadaje

rekomendację.

Certyfikat

ma

formę

pisemną,

przekazywaną

zainteresowanemu podmiotowi po zakończeniu wymaganej procedury.
3. Rekomendację nadaje się na okres 2 lat kalendarzowych (tzn. do 31 grudnia roku
następującego po uzyskaniu tytułu)

IV.
1.

Obowiązki
Rekomendowany Organizator Podróży Motywacyjnych ma obowiązek przedłożenia
do

PCB

w

POT

danych

statystycznych

o

zrealizowanych

imprezach

w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia następnego roku. Dane przekazywane
przez Organizatora Podróży Motywacyjnych będą traktowane jako poufne i posłużą
do sporządzenia statystyk wydarzeń motywacyjnych w Polsce (załącznik nr 5).
2.

Profesjonalny organizator podróży motywacyjnych udostępni co najmniej 3 opisy
programu (w jęz. angielskim) autorskiego na stronę www.pot.gov.pl. POT PCB
gwarantuje, że informacja o autorstwie i kontaktowy mail wraz z programem zostaną
umieszczone na w/w stronie.

V.

Korzyści

1. Informacja o uzyskaniu rekomendacji POT PCB będzie podana:
a. na

stronach

internetowych:

www.pot.gov.pl,

w

wydawnictwach

przygotowywanych przez Poland Convention Bureau,
b. Poland Convention Bureau będzie konsultowało działania z zakresu turystyki
motywacyjnej z rekomendowanymi Organizatorami Podróży Motywacyjnych.

VI.

Cofnięcie rekomendacji

1. Rekomendacja podlega cofnięciu na wskutek jednego z niżej wymienionych
przypadków:
a. upadłość firmy,
b. zaprzestania działalności w zakresie organizacji podróży motywacyjnych,
c. wniosku zainteresowanego o usunięciu go z listy rekomendowanych firm,
d. niedostarczenia

w

terminie

przewidzianym

w

punkcie

IV

danych

statystycznych do POT PCB zgodnie z pkt. 1 niniejszego regulaminu,
e. prawomocnego wyroku sądu lub innej instytucji arbitrażowej potwierdzającego
nierzetelne wykonanie usługi dla zleceniodawcy

VII.

Przedłużenie certyfikatu

1. Przedłużenie certyfikatu wymaga powtórzenia powyższej procedury. Kolejny
certyfikat jest przyznawany na okres 2 lat kalendarzowych (tzn. do 31 grudnia roku
następującego po uzyskaniu tytułu)

Warszawa, ...................

Załącznik nr 1
do REGULAMINU REKOMENDOWANIA
ORGANIZATORÓW PODRÓŻY MOTYWACYJNYCH
przez Polską Organizację Turystyczną – Poland Convention Bureau

WNIOSEK
o nadanie rekomendacji
ORGANIZATORA PODRÓŻY MOTYWACYJNYCH
Poland Convention Bureau
(Poland Convention Bureau Incentive Travel Company)

Ja

niżej

podpisany

…………………………………………………………

będąc

upełnomocnionym do występowania w imieniu firmy składam wniosek, wraz z wymaganymi
dokumentami o nadanie dla
……………………………………………………………………………………
Tytułu „Organizatora Podróży Motywacyjnych Poland Convention Bureau”
(Poland Convention Bureau Incentive Travel Company)

Jednocześnie oświadczam, że wszystkie informacje podane w załącznikach są
zgodne za stanem faktycznym.
Miejscowość, data

podpis przedstawiciela
i pieczęć firmy

………………………

………………….....................…

Załącznik nr 2
do REGULAMINU REKOMENDOWANIA
ORGANIZATORÓW PODRÓŻY MOTYWACYJNYCH
przez Polską Organizację Turystyczną – Poland Convention Bureau

FORMULARZ
do rekomendacji
ORGANIZATORA PODRÓŻY MOTYWACYJNYCH
Poland Convention Bureau
(Poland Convention Bureau Incentive Travel Company)

1.

Nazwa firmy

2.

Adres

3.

Osoba reprezentująca firmę
Osoba do kontaktów
roboczych

4.

Telefon

5.

Faks

6.

e-mail i www

7.

Rok założenia

8.

Członkostwo w branżowych profesjonalnych organizacjach krajowych
i zagranicznych np. SKKP, PIT, ICCA, MPI, DMAI, SITE

Miejscowość, data

podpis sporządzającego ankietę

……………………

…………………………

Załącznik nr 3
do REGULAMINU REKOMENDOWANIA
ORGANIZATORÓW PODRÓŻY MOTYWACYJNYCH
przez Polską Organizację Turystyczną – Poland Convention Bureau

INFORMACJA
o zrealizowanych imprezach motywacyjnych przez
ORGANIZATORA PODRÓŻY MOTYWACYJNYCH
Poland Convention Bureau
(Poland Convention Bureau Incentive Travel Company)

1.

Tytuł imprezy

2.

Termin realizacji

3.

Miejsce organizacji (miejscowość i
obiekt)

4.

5.

Typ imprezy

krajowa



* właściwe zaznaczyć „x”

zagraniczna



Liczba uczestników (wymagane co
najmniej 50/100 osób)

6.

Dane firmy, która zleciła imprezę
motywacyjną (nazwa firmy, adres,
tel., faks, www, e-mail)

Miejscowość, data

podpis sporządzającego
informację

……………………

…………………………

Załącznik nr 4
do REGULAMINU REKOMENDOWANIA
ORGANIZATORÓW PODRÓŻY MOTYWACYJNYCH
przez Polską Organizację Turystyczną – Poland Convention Bureau

INFORMACJA
o autorskich programach
ORGANIZATORA PODRÓŻY MOTYWACYJNYCH
Poland Convention Bureau Poland
(Poland Convention Bureau Incentive Travel Company)

1. Nazwa programu

2. Opis programu

3. Obiekty wykorzystane w programie

Miejscowość, data

podpis sporządzającego
informację

……………………

…………………………

Załącznik nr 5
do REGULAMINU REKOMENDOWANIA
ORGANIZATORÓW PODRÓŻY MOTYWACYJNYCH
przez Polską Organizację Turystyczną – Poland Convention Bureau

ANKIETA STATYSTYCZNA
do rekomendacji
ORGANIZATORA PODRÓŻY MOTYWACYJNYCH
Poland Convention Bureau
(Poland Convention Bureau Incentive Travel Company)

LP.

Pochodz
enie
grupy

Branża

Rodzaj
grupy

Rodzaj
spotkania

Liczba
dni

Miesiąc

Liczba
osób

Obiekt

Miasto

Wojew
ództwo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
…

Pochodzenie grupy
- krajowa
- zagraniczna

Branża
- ekonomiczno-polityczna
- handlowo-usługowa
- humanistyczna
- informatyczno-komunikacyjna
- medyczna
- techniczna

Miejscowość, data
…………………

Rodzaj grupy
- instytucja rządowa /
organizacja publiczna
- stowarzyszenie /
organizacja NON PROFIT
- przedsiębiorstwo

Rodzaj spotkania
- konferencja / kongres
- targi / wystawa
- wydarzenie korporacyjne /
motywacyjne

Obiekt
- centrum wystawiennicze /
kongresowe
- hotel
- obiekt / sala na specjalne
wydarzenie
- szkoła wyższa

podpis sporządzającego informację
…………………………

