FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU
W SYSTEMIE REKOMENDACJI
MIEJSC PRZYJAZNYCH ROWERZYSTOM (MPR)
NA WSCHODNIM SZLAKU ROWEROWYM GREEN VELO
CZĘŚĆ A: INFORMACJA O OBIEKCIE
1. Nazwa Obiektu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. KATEGORIA REKOMENDACJI (W przypadku ubiegania się o uzyskanie rekomendacji w więcej niż jednej
kategorii, do każdej wnioskowanej kategorii należy wypełnić osobny formularz zgłoszenia.)
2a. Obiekt NOCLEGOWY:
Pole namiotowe
Sanatorium
Schronisko

Camping
Gospodarstwo agroturystyczne

SPA

Hotel

Zajazd

Motel

Nocleg w zamku/dworze/pałacu

Ośrodek Wypoczynkowy

Inne noclegowe

Pensjonat
Pokoje gościnne i kwatery prywatne
2b. ATRAKCJA TURYSTYCZNA
Zagroda edukacyjna/centrum edukacyjne
Ogród botaniczny/ogród zoologiczny

Zabytki sakralne
Zabytki techniki

Miejsce do wędkowania

Zabytki archeologiczne

Filharmonia

Zamki, pałace

Galeria sztuki

Podziemne trasy turystyczne
Żeglarstwo/Przystań/Stanica wodna/spływy kajakowe
Kąpielisko

Muzeum, park/muzeum etnograficzne
Inny obiekt sportowo-rekreacyjny

Basen odkryty/kryty/Aqua park

Ośrodki Jazdy Konnej/stadniny koni

Park rozrywki

Kolejki i ciuchcie

Bawialnie dla dzieci

atura 2000

Kino/teatr

Rzeki, Jeziora
Park narodowy/park krajobrazowy/rezerwat przyrody/obszar N
Centrum handlowe

2c. Obiekt GASTRONOMICZNY
Kuchnia regionalna

Bar

Pizzeria

Bar szybkiej obsługi

Restauracja

Cukiernia
Jadłodajnia
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2d. Pozostały OBIEKT USŁUGOWY
Apteki całodobowe
Dworce autobusowe/kolejowe

Posterunki policji

Sklepy i serwisy rowerowe

Szpitale

Wypożyczalnie rowerów

Uzdrowiska

Stacje paliw

inne obiekty usługowe

2e. INFORMACJA TURYSTYCZNA

Centrum Informacji Turystycznej
Punkt Informacji Turystycznej
3. Adres strony internetowej obiektu:
4. Adres poczty elektronicznej do kontaktu z klientami i Organizatorem Systemu Rekomendacji:
5. Telefon kontaktowy:
6. Lokalizacja obiektu:
6a. Województwo:

6b. Powiat:

6e. Kod pocztowy:

6f. Ulica:

6c. Gmina:

6d. Miejscowość:
6g. Numer:

6h. Królestwo rowerowe:
Dolina Bugu (woj. podlaskie i woj. lubelskie)
Nad Zalewem Wiślanym (woj.
warmińsko-mazurskie)

Pol
esi
e
(wo
j.
Roztocze (woj. lubelskie i woj. podkarpackie)
lub
elsk
ie)

Warmia i okolice (woj. warmińsko-mazurskie)
Północne Mazury (woj. warmińsko-mazurskie)
Suwalszczyzna i Puszcza Augustowska
(woj. podlaskie)
Dolina Biebrzy i Narwi (woj. podlaskie)
Puszcza Białowieska i Knyszyńska (woj. podlaskie)

Pogórze Karpackie (woj. podkarpackie)
Ziemia Sandomierska i Dolina Dolnego Sanu
(woj. podkarpackie i woj. świętokrzyskie)
Góry Świętokrzyskie i okolica
(woj. świętokrzyskie)
7. Sezonowość:
Obiekt całoroczny
Obiekt sezonowy (należy podać miesiące otwarcia obiektu)
8. Odległość od szlaku Green Velo
do 1 km
od 1 km do 5 km
od 6 km do 10 km
2

od 11 km do 20 km
powyżej 20 km
Dokładna odległość od szlaku ……………..km
(proszę wpisać rzeczywistą odległość jaką rowerzysta musi pokonać )
9. Opis obiektu zgodny z wnioskowaną KATEGORIĄ do zamieszczenia na stronie www.greenvelo.pl
Maksymalnie do 500 znaków bez spacji.
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10. Udogodnienia:
Akceptujemy Euro
Akceptujemy płatność kartą
Mówimy po angielsku
Mówimy po niemiecku
Mówimy po rosyjsku
Parking strzeżony
Obiekt przystosowany dla osób
niepełnosprawnych
Sprzedaż pamiątek
Materiały informacyjne o obszarze i atrakcjach
Przechowalnia bagażu
Fitness Club
Usługi SPA/Wellness

Dostęp do Internetu
Klimatyzacja
Basen
Pokoje dla niepalących
Sejf
TV/Sat
Usługi biznesowe (ksero, faks, konferencje)
Oferta dla rodzin z dziećmi
Stojak na rowery
Myjka ciśnieniowa
Ładowanie rowerów elektrycznych
Podjazdy dla rowerów

CZĘŚĆ B: KRYTERIA DOSTĘPNOŚCI (opis kryterium zgodnie z regulaminem)
Kryterium 1. Bezpieczny, nieodpłatny parking rowerowy (kryterium obowiązkowe w kategorii atrakcja turystyczna,
obiekt gastronomiczny, , pozostały obiekt usługowy, informacja turystyczna)

TAK
NIE DOTYCZY
Kryterium 2. Nieodpłatne udostępnianie narzędzi do podstawowych napraw rowerów (kryterium obowiązkowe

w kategorii obiekt noclegowy, atrakcja turystyczna, obiekt gastronomiczny, pozostały obiekt usługowy, informacja
turystyczna)

TAK
Kryterium 3. Posiadanie aktualnej informacji o pobliskich punktach serwisowych i sklepach rowerowych lub
sprzedaż części zamiennych do rowerów (kryterium obowiązkowe w kategorii obiekt noclegowy, atrakcja
turystyczna, obiekt gastronomiczny, , pozostały obiekt usługowy, informacja turystyczna)

TAK
Kryterium 4. Oferta transportu rowerów, bagażu, pojazdów lub gości do kolejnego etapu wyprawy/węzła
komunikacyjnego
Transport
rowerów

Transport
bagażu

Tak
Nie

Tak
Nie

Transfer
pojazdów

Tak
Nie

Kryterium 5. Skorzystanie przez turystę z pobytu na jedną dobę (kryterium obowiązkowe w kategorii obiekt noclegowy)
TAK
NIE DOTYCZY
Kryterium 6. Bezpieczne i nieodpłatne przechowanie rowerów (kryterium obowiązkowe w kategorii obiekt noclegowy)
TAK
NIE DOTYCZY
Kryterium 7. Nieodpłatne wysuszenie mokrych ubrań i sprzętu
TAK
NIE
Kryterium 8. Dostęp do aneksu kuchennego - miejsca, dającego możliwość samodzielnego przygotowania posiłku
TAK
NIE
Kryterium 9. Bezpieczne, nieodpłatne przechowywanie sprzętu i wyposażenia rowerowego oraz bagażu rowerzysty
TAK
NIE
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Kryterium 10. Wydzielenie na terenie obiektu miejsca na nieodpłatny i nie wymagający dodatkowych pozwoleń
odpoczynek dla rowerzystów – Miejsce Odpoczynku Rowerzystów
K

TA
NIE

Kryterium 11. Serwowanie śniadań dla rowerzystów
TAK
NIE
Kryterium 12. Oferta wypożyczenia rowerów
TAK
NIE
Kryterium 13. Informacja o wycieczkach rowerowych w okolicy obiektu
TAK
NIE
Kryterium 14. Informacja o innych obiektach MPR
TAK
NIE
Kryterium 15. Bezpieczny, nieodpłatny parking samochodowy, udostępniony dla turystów rowerowych na dłuższy
pobyt (powyżej 24 godzin)
TAK
NIE
Kryterium 16. Przygotowywanie suchego prowiantu "na wynos" (lunch pakietów)
TAK
NIE
CZĘŚĆ C: OŚWIADCZENIA I ZAŁĄCZNIKI
1. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem współpracy*
Oświadczam, że zapoznałem się z "Zasadami współpracy w ramach systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych
Rowerzystom na portalu www.greenvelo.pl", zwanymi "Regulaminem współpracy", stanowiącymi załącznik nr
1 do ogłoszenia o naborze, umieszczonego na stronie www.greenvelo.pl. Jednocześnie akceptuję
postanowienia Zasad współpracy i deklaruję udział w systemie rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom
na portalu www.greenvelo.pl
*Pole obowiązkowe
2. Oświadczenie o prawdziwości przedstawionych w formularzu informacji*
Oświadczam, że przedstawione w formularzu informacje są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i znane są
mi konsekwencje określone w Kodeksie Cywilnym, związane z udzieleniem w formularzu zgłoszeniowym
informacji niezgodnych z prawdą.
*Pole obowiązkowe
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3. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych*
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zwykłych
w zakresie imię i nazwisko, adres obiektu, adres poczty elektronicznej, telefon przez Administratora
Województwo Podlaskie (ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok) w celu wdrożenia
i funkcjonowania systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na portalu www.greenvelo.pl oraz w
celu zamieszczenia ww. danych w materiałach promocyjnych oraz przekazania danych do Województwa
Świętokrzyskiego oraz do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego w celu
zamieszczenia danych osobowych na portalu www.greenvelo.pl oraz w wydawnictwach promocyjnych.
Ponadto oświadczam, że zostałem poinformowany, iż w dowolnym momencie przysługuje mi prawo do
wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
…………………………………………………………..
Czytelny podpis właściciela
lub osoby upoważnionej

4. Oświadczenie o zaakceptowaniu zasad współpracy zgodnych z pkt. 3) Rozdziału VII Zasad współpracy*
Deklaruję w terminie 14 dni od uzyskania rekomendacji Miejsca Przyjaznego Rowerzystom umieszczenie na
swojej stronie internetowej bannera informującego o przynależności do sieci rekomendowanych MPR, opisu
systemu rekomendacji MPR i odnośnika w formie aktywnego linku lub bannera do strony www.greenvelo.pl
*Pole obowiązkowe
5. Oświadczenie o posiadaniu praw autorskich i majątkowych do przekazanych zdjęć*
Oświadczam, że posiadam prawa autorskie i majątkowe do przekazanych zdjęć obiektu i wyrażam zgodę na
wykorzystanie przez: Województwo Podlaskie, Województwo Świętokrzyskie oraz Regionalną Organizację
Województwa Świętokrzyskiego przekazanych zdjęć w celu zamieszczania ich na stronie www.greenvelo.pl
i w aplikacji Green Velo oraz wszystkich wydawnictwach przygotowywanych w celu promocji Systemu
Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom. Przekazanie zdjęć nie narusza praw innych osób,
w szczególności praw autorskich, a zdjęcia te nie są obciążone prawami osób trzecich zgodnie z ustawą
z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 666
z późn. zm. ).
*Pole obowiązkowe
6. Oświadczenie o aktualności wpisu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie *
Oświadczam, że przedstawiony wpis do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi
hotelarskie jest zgodny z aktualnym stanem faktycznym i znane są mi konsekwencje określone w Kodeksie
Cywilnym, związane z udzieleniem informacji niezgodnych z prawdą.
*Wymagane w przypadku ubiegania o uzyskanie rekomendacji MPR w kategorii OBIEKTY NOCLEGOWE przez inny obiekt, w którym są
świadczone usługi hotelarskie

7. Załącznik - zdjęcia obiektu*
Deklaruję wysyłkę maksymalnie 5 zdjęć obiektu zgodnie z instrukcją
*Pole obowiązkowe
8. Załącznik – Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia wpisu do ewidencji innych obiektów*
Deklaruję przesłanie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopi wpisu do ewidencji innych obiektów
w których są świadczone usługi hotelarskie prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu
*Wymagane w przypadku ubiegania o uzyskanie rekomendacji MPR w kategorii OBIEKTY NOCLEGOWE przez inny obiekt, w którym są
świadczone usługi hotelarskie

9.

Załącznik – klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

10.

Załącznik – upoważnienie do podpisania i złożenia formularza zgłoszenia udziału w Systemie Rekomendacji
Miejsc Przyjaznych Rowerzystom*
Deklaruję przesłanie upoważnienia do podpisania i złożenia formularza zgłoszenia w Systemie Rekomendacji
Miejsc Przyjaznych Rowerzystom
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* Wymagane w przypadku, gdy formularz podpisała osoba inna niż właściciel obiektu
11. Czytelny podpis właściciela lub osoby upoważnionej
*

12. Telefon kontaktowy do właściciela lub osoby
upoważnionej *

13. Adres mailowy do właściciela lub osoby
upoważnionej *

14. Data wypełnienia formularza*

* Pole obowiązkowe
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