Save the Date! 25. und 26. maj 2020, Prien am Chiemsee/D: Turizem na prostem
z dolgoročno vizijo - med podnebnimi spremembami, trajnostjo in sodobnimi
trendi
V okviru Alpske konvencije in v imenu nemškega Zveznega ministrstva za okolje, varstvo
narave in jedrsko varnost Omrežje občin Povezanost v Alpah in Mednarodna komisija za
varstvo Alp CIPRA International organizirata dvodnevno konferenco »Turizem na prostem z
dolgoročno vizijo - med podnebnimi spremembami, trajnostjo in sodobnimi trendi«, ki bo
potekala v času od 25. do 26. maja 2020 v Prien am Chiemsee / DE.
Konferenca predstavlja enega od treh dogodkov v okviru Alpske konvencije, namenjenih
trajnostnemu alpskemu turizmu in povezanih z zdravjem (7. in 8. maja 2020, Bad
Hofgastein / AT), športi na prostem (25. in 26. maja 2020, Prien am Chiemsee / DE) in
kulturo (italijanske Alpe, septembra 2020).
Gorsko kolesarjenje, plezanje, trail running, pohodništvo, smučanje in turno smučanje so
osnova turizma v Alpah in v mnogih krajih pomemben gospodarski dejavnik. Dejavnosti na
prostem, ki delno zahtevajo intenzivno rabo virov, običajno potekajo na občutljivih naravnih
območjih, zaradi česar se poraja vprašanje, kako lahko športi na prostem postanejo gonilna
sila za trajnostni razvoj turizma v alpski regiji.
V uvodnem delu konference bo profesor Dominik Siegrist (Univerza uporabnih znanosti,
Rapperswil) razložil trenutne in prihodnje izzive, s katerimi se soočajo turistične destinacije in
njihovi prebivalci. Pri tem bo poskušal v prvi vrsti odgovoriti, kako podnebne spremembe
vplivajo na šport na prostem. Drugi del bo namenjen vprašanju, kako lahko doživetje na
prostem v prihodnje predstavlja osnovo za trajnostni turizem v Alpah. Predstavljeni bodo
trenutni ukrepi industrije na prostem in organizatorjev ter različni pristopi iz celotne alpske
regije, ki ubirajo nove poti v luči v trajnostnega razvoja turizma. V zadnjem delu bo prof.
Christian Baumgartner (Univerza uporabnih znanosti Graubünden) predstavil in razpravljal o
modelu, ki lahko pomaga rešiti izzive trajnostnega turizma v alpski regiji, in sicer na celovit in
integrativen način, na lokalni in regionalni ravni
O teh in drugih vprašanjih želimo aktivno razpravljati z vami v času od 25. do 26. maja 2020
v Prien am Chiemsee, tudi s pomočjo interaktivnih spletnih aplikacij.
Kraj: Chiemsee Saal, Alte Rathausstraße 11, D-83209 Prien am Chiemsee
Mednarodna konferenca se bo začela 25. maja 2020, ob 13.00 uri in zaključila 26. Maja,
okoli 12.30 ure. Predvideno je simultano tolmačenje v nemščino, francoščino, italijanščino in
slovenščino. Udeležba je brezplačna. Program dopolnjujeta družabni večer z mreženjem in
zanimiva ekskurzija (neobvezno) v torek popoldne do gorske plezalne vasice Sachrang.
Sobo lahko rezervirate vnaprej prek turistične pisarne Prien Marketing GmbH. Rezerviran
kontingent hotelskih sob lahko koristite preko RBuchauer@tourismus.prien.de in z uporabo
gesla "Turistična konferenca".
Podrobnosti najdete tukaj: https://alpenallianz.org/sl/konferencaturizem2020
Veselimo se vaše udeležbe, zato si datum pribeležite že danes! Nadaljnje informacije,
povezavo do registracije in program vam bomo poslali v začetku marca 2020.
Z lepimi pozdravi,
Nemško zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost

