PASZPORT TURYSTYCZNY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

1. O aplikacji
Aplikacja Paszport Turystyczny pozwala użytkownikom na przeglądanie oferty turystyczno-kulturalnej Województwa Mazowieckiego oraz wzięcie udziału w IV edycji programu
promocyjnego „Paszport Turystyczny Województwa Mazowieckiego”.

2. Wymagania
Do prawidłowego działania aplikacji wymagane jest połączenie z siecią Internet (wymagane
do wyświetlania mapy z oznaczonymi placówkami oraz wykonywania meldunków w
przypadku wzięcia udziału w konkursie) oraz włączenie odbiornika GPS w urządzeniu w celu
śledzenia pozycji użytkownika (w przypadku wzięcia udziału w konkursie).

3. Oferta turystyczno-kulturalna
Aplikacja umożliwia dostęp do listy wybranych placówek muzealnych, galerii, skansenów
oraz partnerów akcji wraz z możliwością zapoznania się z opisem placówki, galerią zdjęć
oraz danymi teleadresowymi. Dodatkową funkcjonalnością jest możliwość bezpośredniego
kontaktu z placówką z poziomu aplikacji poprzez wiadomość e-mail bądź kontakt
telefoniczny.

4. Program promocyjny
Paszport Turystyczny daje użytkownikom możliwość wzięcia udziału w IV edycji programu
promocyjnego „Paszport Turystyczny Województwa Mazowieckiego”. W tym celu każdy
użytkownik, który chce wziąć udział w konkursie powinien zaakceptować regulamin
konkursu oraz zalogować się do aplikacji przez swoje konto na portalu Facebook.com.

Zbieranie punktów
W celu wzięcia udziału w losowaniu nagród użytkownik musi zebrać min. 22 punkty. Po
osiągnięciu tego progu punktowego zostanie on poproszony o przesłanie swojego zgłoszenia
do konkursu.
Użytkownik może zdobywać punkty odwiedzając placówki, których lista dostępna jest w
aplikacji. Po zaakceptowaniu regulaminu oraz zalogowaniu się do aplikacji poprzez konto z
portalu Facebook.com aplikacja na podstawie pozycji GPS pobranej z telefonu użytkownika
będzie monitorować jego położenie. Po zbliżeniu się do wybranej placówki użytkownik
zostanie poinformowany stosownym komunikatem o możliwości zameldowania się w
placówce.

Proces meldowania polega na umieszczeniu na tablicy użytkownika wpisu informującego o
fakcie odwiedzenia placówki i jest niezbędny do naliczenia punktu za odwiedziny – w
przypadku niewykonania meldunku użytkownik nie otrzyma punktów za wizytę.

Odwiedzone placówki
Za odwiedziny w każdej placówce użytkownik może otrzymać punkty tylko raz. Wszystkie
odwiedzone miejsca są oznaczone na mapie kolorem zielonym lub szarą ikonką w prawej
części ekranu w przypadku widoku listy.

Zebrane punkty
Informacje o aktualnym stanie konta oraz liczbie dni pozostałych do zakończenia konkursu
użytkownik może śledzić w zakładce Konkurs.

Dodatkowe zniżki
Korzystając z aplikacji Paszport Turystyczny, użytkownik nabywa prawo do korzystania ze
zniżek w wybranych placówkach. Informację o możliwości otrzymania zniżki można znaleźć
w szczegółach placówki. Placówki oferujące zniżki zostały oznaczone tekstem: „Masz
Paszport Turystyczny – Masz zniżkę”.
Posiadanie aplikacji Paszport Turystyczny w urządzeniu jest równoznaczne z posiadaniem
papierowej wersji Paszportu Turystycznego i okazanie w kasie placówki urządzenia wraz z
informacją o zniżce uprawnia do skorzystania z niej.

Pobierz aplikację

