
 

   

ARKUSZ    ZGŁOSZENIA   OBIEKTU  DO  KONKURSU 

 

 

1. Imię i Nazwisko właściciela obiektu oraz adres 

…………………………...................……………………….........................................………... 

2. Nazwa Obiektu 

…....……………………………………………………………………………..........…………. 

3. Adres obiektu 

…....……………………………………………………………………………………..........…. 

4. Nr telefonu stacjonarnego i komórkowego 

tel. stacjonarny:…………………....................…………………………………….……............ 

Tel. komórkowy:……………………………………………………........................................... 

5. E-mail…....................................................……………………….....................……………... 

strona int (własna)………………………………..…………..…….........................……..…….. 

6. Lokalizacja dojazdu do obiektu (dane z GPS)............................................................................ 

7. Charakter obiektu (właściwe zaznaczyć) 

1) WYPOCZYNEK U ROLNIKA - w funkcjonującym gospodarstwie rolnym 

2) POKOJE GOŚCINNE a) do 5 pokoi b) powyżej 5 pokoi 

3) SAMODZIELNE JEDNOSTKI MIESZKALNE 

4) OBIEKTY OKOŁOTURYSTYCZNE 

a)  pole namiotowe b) stacyjka rowerowa, stanice, inne. 

8. Krótka charakterystyka obiektu 

………………………………………………………………....................................................... 

…………………………………………………………………………………...……………… 

…………………………………………………………………………………...……………… 

……………………………………………………………………………………...…………… 

9. Czy obiekt zgłoszony do ewidencji w Urzędzie Gminy (właściwe podkreślić) 

1) tak (jeśli tak numer zgłoszenia) Nr zgłoszenia……………… 

2) nie 



 

   

10. Rozwiązania techniczne (właściwe podkreślić) 

1) szambo a) tak b) nie 

2) opłata klimatyczna 

a) tak b) nie 

4) przestrzeganie wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych (oświadczenie, że spełnia 

wymogi) 

5) inne rozwiązania ekologiczne (wymienić jakie) 

…................................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................................... 

10. Czy właściciel obiektu należy do jakiegokolwiek stowarzyszenia 

1) tak (wypisać jakiego) 

………………………………………………………………………………………...………… 

2) nie 

3) czy zamierza się zrzeszyć, 

 - tak (do jakiego)........................................................................................................................... 

-  nie. 

11.Liczba pokoi 

1) liczba pokoi ......... 2) ogólna liczba miejsc noclegowych w obiekcie ……………….….......... 

12. Oferta obiektu 

1) wyżywienie w obiekcie dostępne dla turystów 

a) tak      b) nie 

2) pakiety pobytowe, 

 a) tak (opisać jakie) 

 …....................................................................................................................................... 

 b) nie 

3) atrakcje oferowane przez obiekt dla turysty, np. warsztaty, koncerty, inne imprezy 

(wymienić) 

…................................................................................................................................................... 

….................................................................................................................................................. 



 

   

13. Do zgłoszenia należy dołączyć; 

1) co najmniej 2 zdjęcia (zewnątrz, wewnątrz obiektu), do e-maila jako plik 

w formacie JPG lub PDF,WORD a do zgłoszenia składanego drogą tradycyjną wydruk zdjęć. 

2) własne materiały promocyjne (np. ulotki, foldery), wydruk własnej strony internetowej. 

                                                              

 

 

 

 

 Podpis właściciela zgłaszanego obiektu 

        ….......................................................…….                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

Załącznik nr 1 

 

 

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA UDZIAŁ 

W KONKURSIE, NA WIZYTACJĘ ZGŁASZANEGO OBIEKTU ORAZ NA 

PRZETWARZANIE DANYCH ZGŁASZANEGO OBIEKTU 

I MOJEGO WIZERUNKU W CELACH PROMOCYJNYCH KONKURSU ZGODNIE Z 

USTAWĄ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Ja niżej podpisany ………………………………….................................................................. 

………………………………………………………………...….……………………………, 

zamieszkały…………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………………………………...., 

oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w Konkursie na Najlepszy Obiekt Turystyki 

Wiejskiej w Gminie Smołdzino oraz na wizytację mojego obiektu w dniu zawiadomienia przez 

Komisję Konkursową. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych i danych mojego obiektu wraz z wizerunkiem do działań promocyjnych związanych 

z ww konkursem, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, 

poz. 926 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

 

   Data, miejscowość                                            Podpis właściciela zgłaszanego obiektu 

 

…....………………………                   ….......................................................…….                                    



 

   

 

 

Załącznik nr 2 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

 

Ja niżej podpisany …………………………………..................................................................... 

…………………………………………………………………………......................…………, 

zamieszkały………………………………………………………………………………...……

…….………………………………………………………………….............………………...., 

oświadczam, że w obiekcie............................................................................................................ 

........................................................................................................., zgłaszanym przeze mnie do 

udziału w  Konkursie na Najlepszy Obiekt Turystyki Wiejskiej w Gminie Smołdzino są 

spełnione wymagania sanitarne i przeciwpożarowe. 

 

 

 

 

 

 

Data, miejscowość                              Podpis właściciela zgłaszanego obiektu 

…....………………………                ….......................................................                               

  


