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Projekt zakłada powstanie przewodnika internetowego miejsc wartych odwied

rodzin z dziećmi a także miejsc w których odbywają się zajęcia cykliczne skierowane do polskich i 

niemieckich dzieci. Miejsca te będą się znajdowały w Zgorzelec/Gorlitz a także w pobliskiej okolicy na 

terenie Euroregionu Nysa po polsk

tych miejsc zostanie wyprodukowany film promocyjny (czas trwania filmu 180 sekund) a także 

powstanie wycieczka wirtualna. Przewodnik promować będzie współpracę polsko

korzystanie z możliwości i zasobów znajdujących się po obydwu stronach granicy. Materiały filmowe 

zostaną wykonane w formule dwujęzycznej (film z napisami, wycieczka wirtualna dwujęzyczna), 

zamieszczone na stronie internetowej Fundacji Kuźni

Wycieczki wirtualne będą zawierały 5 zdjęć 360 stopni oraz zostaną w nich zamieszczone informacje 

dotyczące przedstawianego miejsca 

otwarcia, ważne wydarzenia, ceny biletów itp.. 

zabawy, wypoczynku a także w celu edukacyjnym.

 

Cel projektu: 

Intensyfikacja współpracy partnerskiej poprzez wspólne działania promujące Europamiasto i okolice
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22.06.2020 - 25.09.2020 
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internetowy przewodnik dla dzieci 

Program Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020  

-Zgorzelec e.V. 

Projekt zakłada powstanie przewodnika internetowego miejsc wartych odwiedzenia, zobaczenia dla 

rodzin z dziećmi a także miejsc w których odbywają się zajęcia cykliczne skierowane do polskich i 

niemieckich dzieci. Miejsca te będą się znajdowały w Zgorzelec/Gorlitz a także w pobliskiej okolicy na 

terenie Euroregionu Nysa po polskiej i niemieckiej stronie - 19 miejsc w PL i 19 miejsc

tych miejsc zostanie wyprodukowany film promocyjny (czas trwania filmu 180 sekund) a także 

. Przewodnik promować będzie współpracę polsko

korzystanie z możliwości i zasobów znajdujących się po obydwu stronach granicy. Materiały filmowe 

zostaną wykonane w formule dwujęzycznej (film z napisami, wycieczka wirtualna dwujęzyczna), 

zamieszczone na stronie internetowej Fundacji Kuźnia w zakładce którą utworzymy do projektu. 

Wycieczki wirtualne będą zawierały 5 zdjęć 360 stopni oraz zostaną w nich zamieszczone informacje 

dotyczące przedstawianego miejsca – zgodne z jego specyfiką - opis miejsca, adres a także np. godziny 

e wydarzenia, ceny biletów itp.. Wybrane miejsca będą warte odwiedzenia w celu 

ku a także w celu edukacyjnym. 

Intensyfikacja współpracy partnerskiej poprzez wspólne działania promujące Europamiasto i okolice
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zenia, zobaczenia dla 

rodzin z dziećmi a także miejsc w których odbywają się zajęcia cykliczne skierowane do polskich i 

niemieckich dzieci. Miejsca te będą się znajdowały w Zgorzelec/Gorlitz a także w pobliskiej okolicy na 

19 miejsc w PL i 19 miejsc w N. Dla każdego z 

tych miejsc zostanie wyprodukowany film promocyjny (czas trwania filmu 180 sekund) a także 

. Przewodnik promować będzie współpracę polsko-niemiecką a także 

korzystanie z możliwości i zasobów znajdujących się po obydwu stronach granicy. Materiały filmowe 

zostaną wykonane w formule dwujęzycznej (film z napisami, wycieczka wirtualna dwujęzyczna), 

a w zakładce którą utworzymy do projektu. 

Wycieczki wirtualne będą zawierały 5 zdjęć 360 stopni oraz zostaną w nich zamieszczone informacje 

opis miejsca, adres a także np. godziny 

Wybrane miejsca będą warte odwiedzenia w celu 

Intensyfikacja współpracy partnerskiej poprzez wspólne działania promujące Europamiasto i okolice 


