
Wniosek o przyznanie certyfikatu  
>> MIEJSCE PRZYJAZNE ROWERZYSTOM << 

Sezon 2022 

1 

 

Kompletnie wypełniony wniosek (należy wypełnić wszystkie pola oznaczone *) należy wysłać e-

mailem na adres: dolnoslaskakrainarowerowa@gmail.com w terminie do 28.02.2022  

CZĘŚĆ A: INFORMACJA O OBIEKCIE  

1. Nazwa obiektu*: 
 

2. Typ obiektu*(należy wybrać z wykazu poniżej, dopasowując do odpowiedniej kategorii): 

W ramach jednego wniosku można zgłosić tylko jeden obiekt w ramach jednej z pięciu kategorii (I-V). Należy wybrać 
dominującą dla danej usługi kategorię. W poszczególnych kategoriach można wybrać maks. 3 odpowiedzi, które są 
zgodne z charakterem świadczonej usługi.  

I. Obiekt NOCLEGOWY: 
 

 Pole namiotowe, miejsce na namioty 

 Sanatorium  

 Schronisko (młodzieżowe) 

 SPA 

 Zajazd 

 Noclegi w zamku/dworze/pałacu 

 Inne miejsca noclegowe: ………………………….. 

 Camping 

 Gospodarstwo agroturystyczne, turystyka wiejska  

 Hotel 

 Motel 

 Ośrodek wypoczynkowy 

 Pensjonat 

 Pokoje gościnne i kwatery prywatne 

II. ATRAKCJA TURYSTYCZNA 
 

 Ośrodki edukacji/zagrody edukacyjne   

 Zwierzyniec/minizoo 

 Galeria sztuki, miejsce pracy twórczej  

 
Muzea/parki etnograficzne/ekomuzea/izby 
pamięci  

 Inny obiekt sportowo-rekreacyjny 

 Ośrodki jazdy konnej/stadniny koni 

 Kolejki i ciuchcie 

 Miejsca widokowe, wieże obserwacyjne  

 
Miejsce wytwarzania i sprzedaży produktów 
lokalnych 
 

 Zabytki sakralne 

 Zabytki techniki 

 Zabytki archeologiczne 

 
Zamki, pałace, dwory, zabytki historyczne 
niesakralne 

 Przystanie kajakowe/żeglarskie, mariny, porty 

 
Kąpielisko, zalew rekreacyjny, akwen do sportów 
wodnych 

 Basen odkryty/kryty/Aqua park, kąpielisko 

 Park rozrywki, place zabaw, bawialnie dla dzieci 

 Łowiska wędkarskie  

 
Kuchnia regionalna, produkt/przetwórstwo 
lokalne  

 Pizzeria  

 Restauracja 
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III. Obiekt GASTRONOMICZNY 
  Smażalnia ryb  

 Bary   

 Piekarnia  

 Cukiernia/kawiarnia  

 Jadłodajnia, ogólnodostępna stołówka  

IV. INFORMACJA TURYSTYCZNA 
 

 Centrum Informacji Turystycznej 

 Punkt Informacji Turystycznej 

V. Inny OBIEKT USŁUGOWY 
 

 Sklepy spożywcze, wielobranżowe  

 Kioski z prasą, księgarnie  

 
Wypożyczalnie innych sprzętów turystycznych, 
sportowych  

 Dworce autobusowe/kolejowe 

 Sklepy i serwisy rowerowe 

 Wypożyczalnie i serwisy rowerowe 

 Stacje paliw 

3. Adres strony internetowej obiektu* i/lub adres profilu Facebook obiektu: 
 

4. Adres poczty elektronicznej do kontaktu z klientami i Organizatorem*: 
 

5. Telefon kontaktowy*:  

6. Lokalizacja obiektu*: 
 

a. gmina*:  
 

powiat*: b. miejscowość*:  
 

c. kod pocztowy*:  
 

d. ulica*:   
 

f. numer*:  
 

7. Dostępność*: 
 

 
 

Obiekt całoroczny 

 Obiekt sezonowy           należy podać miesiące, w których obiekt jest czynny (od – do): 
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8. Opis obiektu zgodny z KATEGORIĄ, w której obiekt jest zgłaszany, np. obiekt gastronomiczny należy opisać 
pod tym kątem, podając np. rodzaj serwowanej kuchni, dania i inne cechy, które wyróżniają restaurację 
Jeśli obiekt stara się o oznaczenie w kilku kategoriach to opisy powinny być do każdej z kategorii osobno. 
 (maksymalnie 500 znaków do każdego z opisów) *: 

 
[Tu wpisać treść – opis zgłaszanej usługi] 

 
 
 

9. Udogodnienia dla rowerzystów*: 
 

Rodzaj udogodnienia: Zaznaczyć X, tam, gdzie dotyczy 

Garaż/pomieszczenie zamykane na rowery  

Podjazdy dla rowerów  

Stojak na rowery  

Myjka ciśnieniowa do umycia roweru  

Ładowanie rowerów elektrycznych  

Możliwość naprawy roweru/warsztat  

Inne, jakie:  
 

10. Inne udogodnienia związane z ofertą*: 
 

Rodzaj udogodnienia: Zaznaczyć X, tam, gdzie dotyczy 

Akceptujemy płatności Euro  
Akceptujemy płatność kartą  
Mówimy po angielsku   
Mówimy po niemiecku  
Mówimy po rosyjsku  
Mówimy w innych językach:  ……………………  
Obiekt przystosowany dla niepełnosprawnych  
Parking strzeżony  
Możliwość bezpiecznego przechowania bagażu  
Sprzedaż pamiątek regionalnych  
Basen  
Fitness Club  
Usługi SPA/Wellness  
Klimatyzacja  
Zakaz palenia w całym obiekcie  
Swobodny, bezpłatny dostęp do Internetu  
TV/Sat  
Sejf  
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Ksero, rzutnik/ekran, miejsce na konferencje  
Miejsce przyjazne rodzinom z dziećmi  
Miejsce przyjazne dla psów/możliwość pobytu z psem  
Inne:  

 
 

CZĘŚĆ B: KRYTERIA DOSTĘPNOŚCI (opis kryterium zgodnie z regulaminem) 

KRYTERIA OBOWIĄZKOWE  

1. Możliwość skorzystania przez turystę z noclegu na jedną dobę* (kryterium obowiązkowe w kategorii obiekt 

noclegowy) 

 TAK 

 NIE 

 NIE DOTYCZY 
 

2. Bezpieczny, nieodpłatny parking rowerowy* (kryterium obowiązkowe we wszystkich kategoriach)  

 TAK 

 NIE 

 NIE DOTYCZY 
 

3. Bezpieczne i nieodpłatne przechowanie rowerów* (kryterium obowiązkowe w kategorii obiekt noclegowy) 

 TAK 

 NIE 

 NIE DOTYCZY 
 

4. Posiadanie w sprzedaży podstawowych części zamiennych (łatki, dętki) lub posiadanie aktualnej listy sklepów, 
serwisów rowerowych w okolicy z adresami, telefonami, godzinami pracy* (kryterium obowiązkowe we 

wszystkich kategoriach) 

 TAK 

 NIE 
 

5. Posiadanie i nieodpłatne udostępnianie materiałów informacyjnych o pobliskich usługach, innych MPR, 
wycieczkach oraz imprezach rowerowych* (kryterium obowiązkowe we wszystkich kategoriach) 

 TAK 

 NIE 
 

6. Bezpieczne i nieodpłatne przechowywanie wyposażenia rowerowego i/lub bagażu rowerzysty (np. torby, 
plecaki, sakwy)* (kryterium obowiązkowe we wszystkich kategoriach) 

 TAK 

 NIE 
 

7. Posiadanie i bezpłatne udostępnianie podstawowych narzędzi do prostych napraw rowerowych (klucze, imbusy, 
pompka, klucz do naprawy łańcucha itp.).* (kryterium obowiązkowe we wszystkich kategoriach) 

 TAK 

 NIE 
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8. Posiadanie w sprzedaży aktualnych wydawnictw turystycznych - głównie map, przewodników rowerowych dot. 
Dolnośląskiej Krainy Rowerowej, zwłaszcza publikacji wydanych przez Organizatora* (kryterium obowiązkowe 

we wszystkich kategoriach) 

 TAK    

Jakich?  
 

 NIE 
 

Kryteria nieobowiązkowe  

1. Posiadanie aktualnej strony internetowej lub profilu na Facebooku, gdzie rowerzysta może zapoznać się z ofertą 
podmiotu. 

 TAK 

 NIE 
 

2. Wydzielone na terenie obiektu miejsce, umożliwiające nieodpłatny i nie wymagający dodatkowych pozwoleń 
krótki odpoczynek dla rowerzystów. (kryterium nie dotyczy miejsc noclegowych i obiektów gastronomicznych).  

 TAK 

 NIE 

 NIE DOTYCZY 
 

3. Możliwość nieodpłatnego wysuszenia mokrych ubrań i sprzętu*  

 TAK 

 NIE 
 

4. Dostęp do aneksu kuchennego - miejsca, dającego możliwość samodzielnego przygotowania posiłku* (nie dotyczy 

miejsc noclegowych serwujących wyżywienie oraz obiektów gastronomicznych).  

 TAK 

 NIE 

 NIE DOTYCZY  
 

5. Bezpieczny, nieodpłatny parking samochodowy, udostępniony dla turystów rowerowych na dłuższy pobyt 
(powyżej 24 godzin)* 

 TAK 

 NIE 
 

6. Oferta transportu rowerów, bagażu, pojazdów lub gości do kolejnego etapu wyprawy/węzła komunikacyjnego* 

Transport 

rowerów  

Tak   Transport 

bagażu  

Tak    Transfer 

rowerzystów 

Tak   

Nie   Nie    Nie   
 

7. Serwowanie pełnowartościowych śniadań dla rowerzystów* (dotyczy tylko miejsc noclegowych z wyżywieniem oraz 

obiektów gastronomicznych)  

 TAK 

 NIE 

 NIE DOTYCZY  
 

8. Przygotowywanie suchego prowiantu "na wynos" (lunch pakietów)* (dotyczy tylko miejsc noclegowych z 

wyżywieniem oraz obiektów gastronomicznych)  

 TAK 

 NIE 

 NIE DOTYCZY  
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9. Oferta wypożyczenia rowerów* 

Nieodpłatny 

wynajem 

Tak   Odpłatny 

wynajem 

Tak  

Nie   Nie  
 

10. Informacja lub oferta o możliwości udziału w wycieczkach/imprezach rowerowych w okolicy obiektu* 

Informacja o 
wycieczkach/imprezach  

TAK   Oferta 
wycieczek/ 
imprez  

TAK  

NIE    NIE   

 

11. Oferta pośrednictwa w rezerwacji noclegu w kolejnej kwaterze przyjaznej rowerzystom* 

 TAK 

 NIE 

 NIE DOTYCZY 
 

CZĘŚĆ C: OŚWIADCZENIA  

1. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem współpracy* 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem sieci Miejsc Przyjaznych Rowerzystom w Dolnośląskiej Krainie 
Rowerowej, umieszczonym na portalu www.dolnoslaskakrainarowerowa.pl, stanowiącymi załącznik nr 1 do ogłoszenia o 
V naborze, umieszczonego na stronie www.dolnoslaskakrainarowerowa.pl. Jednocześnie akceptuję postanowienia 
Regulaminu i deklaruję chęć członkostwa w sieci promocji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom oraz na portalu 
www.dolnoslaskakrainarowerowa.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 

3. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych* 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia i 
funkcjonowania systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na portalu www.dolnoslaskakrainarowerowa.pl 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Administratorem 
danych jest Organizator.  

*Pole obowiązkowe 

4. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych marketingowych* 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych marketingowych zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb niezbędnych 
do wdrożenia sieci rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na portalu www.dolnoslaskakrainarowerowa.pl. 
Administratorem danych jest Organizator. 

*Pole obowiązkowe 

5. Oświadczenie o zaakceptowaniu zasad współpracy zgodnych z pkt. 3) Rozdziału VII Zasad współpracy* 

Deklaruję w terminie 14 dni od uzyskania oznaczenia Miejsca Przyjaznego Rowerzystom umieszczenie na swojej stronie 
internetowej bannera informującego o otrzymanym wyróżnieniu MPR, opisu systemu rekomendacji MPR i odnośnika w 
formie aktywnego linku lub bannera do strony www.dolnoslaskakrainarowerowa.pl 

*Pole obowiązkowe 

6. Załącznik - zdjęcia obiektu* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

http://www.dolnoslaskakrainarowerowa.pl/
http://www.dolnoslaskakrainarowerowa.pl/
http://www.dolnoslaskakrainarowerowa.pl/
http://www.dolnoslaskakrainarowerowa.pl/
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Deklaruję wysyłkę maksymalnie 5 zdjęć obiektu na adres mailowy podany w ogłoszeniu o naborze.  

W dniu wysłania formularza zgłoszeniowego należy wysłać maksymalnie 5 kolorowych fotografii w plikach JPG, w rozdzielczości 

nie mniejszej niż 300 dpi. Wielkość pojedynczego zdjęcia nie powinna przekraczać 2 MB, a pojedynczego maila 10 MB. Zaleca się 

przesłanie za pośrednictwem www.wetransfer.com. Fotografie powinny być dobrej jakości, podpisane nazwą obiektu a ich 

zawartość musi odzwierciedlać zakres świadczonych usług określonych w formularzu zgłoszeniowym. Zalecane jest, by min. 1 

zdjęcie przedstawiało widok obiektu od frontu, pozostałe zdjęcia - charakterystyczne elementy obiektu, pozwalające na jego 

wyróżnienie. 

*Pole obowiązkowe 

7. Oświadczenie o posiadaniu praw autorskich i majątkowych do przekazanych zdjęć* 

Oświadczam, że posiadam prawa autorskie i majątkowe do przekazanych zdjęć obiektu. 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 

8. Załącznik – Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia wpisu do ewidencji innych obiektów noclegowych* 

 Deklaruję przesłanie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii wpisu do ewidencji innych obiektów noclegowych 
prowadzonej przez wójta lub burmistrza właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu. 

*Wymagane w przypadku ubiegania o uzyskanie oznaczenia MPR w kategorii OBIEKTY NOCLEGOWE przez tzw. inny obiekt noclegowy 

9.  Oświadczenie o aktualności wpisu do ewidencji innych obiektów noclegowych* 
Oświadczam, że przedstawiony wpis do ewidencji innych obiektów noclegowych 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 oznaczenia MPR w kategorii OBIEKTY NOCLEGOWE przez tzw. „inny obiekt noclegowy”. 

10. Załącznik – upoważnienie do podpisania i złożenia formularza do sieci Miejsc Przyjaznych Rowerzystom  
Deklaruję przesłanie upoważnienia do podpisania i złożenia formularza zgłoszenia członkostwa w sieci Miejsc 

Przyjaznych Rowerzystom, 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 

 

 

X 

 

 

 

http://www.wetransfer.com/

