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Frankówka Mała to:

Lokalna Informacja Turystyczna:
 LOKALNA, czyli taka, w której gromadzi się informacje nie zawsze zamieszczane w ogólnodostępnych przewodnikach, czy publikacjach. My zbieramy informacje na temat najbliższego otoczenia.
 Informacje i ciekawostki pozyskujemy zwiedzając okoliczne zabytki i inne atrakcje (zamki, dwory
i dworki, drewniane kościoły i miejsca kulturowo ciekawe). Przemierzamy i opisujemy szlaki rowerowe i piesze,
a na nich odnajdujemy klimaty prawdziwej polskiej wsi – ekomuzea, gospodarstwa agroturystyczne, producentów tradycyjnej żywności, a przede wszystkim ciekawych ludzi.
 Słowem chcemy pokazać i zachęcić turystów do odwiedzania tych malowniczych terenów (jeszcze mało znanych turystycznie), aby oderwali się od miejskiego zgiełku i odpoczęli na łonie natury.
 Z pozyskanych samodzielnie, bądź za pośrednictwem innych instytucji i osób, informacji tworzymy bazę atrakcji i usług turystycznych: a. Praktyczne informacje
dla przyjezdnych; b. Noclegi; c. Usługi gastronomiczne; d. Atrakcje historyczne; e. Atrakcje regionalne; f. Atrakcje kulturalne; g. Atrakcje rekreacyjnosportowe; h. Oferta specjalistyczna
 We współpracy z Lokalną Grupą Działania „Dolina Raby” stworzyliśmy rodzaj
przewodnika i certyfikatu jakości „KOGUTEK zaprasza do dolin rzek Raby i
Stradomki”, w którym opisane są najlepsze naszym zdaniem usługi szeroko pojętej
turystyki na tym terenie.
Nowoczesne metody popularyzacji turystyki na tych terenach:

Gra Internetowo-Terenowa (GIT!) – na terenie 6 okolicznych gmin
(Biskupic, Gdowa, Łapanowa, Trzciany, Nowego Wiśnicza i Żegociny) zamieściliśmy 36 tablic z kodami do logowania się do zadań w Internecie
i ich rozwiązywania w terenie. Zadania są tak pomyślane, aby ich rozwiązań nie można było odnaleźć w sieci, za to sama gra ma na tyle
zaciekawić potencjalnego turystę, aby przyjechał tutaj i poznał tutejsze perełki. Gra wykorzystuje podobny model do bardzo popularnego w tej chwili geocachingu. Informacja i
możliwość gry jest dostępna na www.frankowka.pl/gra. Istnieje także możliwość rozszerzenia zasięgu gry na
inne gminy oraz zwiększenia liczby tablic w poszczególnych gminach. Dlatego zapraszamy do współpracy.
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Nasz region w filmowej odsłonie – w 2012 roku wraz z Lokalną Grupą Działania „Dolina Raby” stworzyliśmy
film opowiadający o najciekawszych miejscach i lokalnych inicjatywach. Pokazuje przede wszystkim jak przyjazne są to tereny dla uprawiania turystyki rowerowej. Film można oglądnąć na naszej stronie www.frankowka.pl

Miejsce plenerowej rekreacji:
 Na miejscu organizujemy warsztaty tematyczne – kulinarne, historyczne, przyrodnicze, regionalne oraz szkolenia z zakresu turystyki.
 W 2014 roku na terenie Frankówki Małej powstała KUCHNIA SPOTKAŃ wraz z piecem chlebowym, aby można



było organizować regionalne warsztaty kulinarne i pokazy tradycyjnego sposobu wypiekania i gotowania. Do
tej pory odbyły się Warsztaty Pierogowe oraz Jesienne Warsztaty Tworzenia Przetworów.
Od 2009 roku dla turystów oraz lokalnej społeczności organizujemy PIKNIK DOJRZAŁEGO LATA. To rodzinna
tematyczna impreza odbywająca się w pierwszej połowie sierpnia. Do tej pory odbyły się: Sportowy, Country,
Rycerski, Kreatywny, ETNO, Historyczny Piknik Dojrzałego Lata. Podczas Pikników mają miejsce różnego rodzaju konkursy, animacje, warsztaty dla dzieci i dorosłych, jest muzyka, dobre jedzenie, a na końcu WIELKIE
RODZINNE OGNISKO. Pikniki mają na celu popularyzację tego co na tych terenach najcenniejsze. Tegoroczny
VII Piknik Dojrzałego Lata „Ze smakiem na rowerze” propaguje szklaki rowerowe, Grę Internetowo-Terenową
i kulinarne dziedzictwo regionu i jest połączony z Rodzinnym Rajdem Rowerowym na Orientację.

Współpraca z mediami i instytucjami popularyzowania turystyki:
 Chętnie współpracujemy z mediami dzieląc się zgromadzoną wiedzą o tych terenach. Piszemy artykuły do lokalnej prasy i portali internetowych, a także tworzymy lub współtworzymy publikacje popularyzujące turystykę
w tych regionach (Przewodnik „KOGUTEK” zaprasza do dolin rzek Raby i Stradomki; Regionalna Podróż Kogutka
i krówki Frankówki” – kolorowanka/przewodnik dla dzieci). Zapraszamy również media na nasze imprezy plenerowe. Jesteśmy otwarci na współpracę.
 Nawiązujemy współpracę z instytucjami popularyzowania turystyki – jednostkami samorządu terytorialnego;
stowarzyszeniami turystycznymi, lokalnymi grupami działania.
 Gromadzimy ulotki, przewodniki, mapy, książki i inne publikacje, które udostępniamy na miejscu i częściowo w
Internecie. Na ich podstawie oraz własnej wiedzy służymy pomocą w organizowaniu pobytów indywidualnych
i grupowych na tym terenie.

