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Formularz Zgłoszeniowy  -  Atrakcje 

Imię i Nazwisko właściciela   

Nazwa obiektu   

Adres obiektu  

Poczta  

Województwo  

Telefon, fax  

Adres e-mail  

Strona www   

Rodzaj atrakcji  

 

(proszę wstawić X przy 

rodzaju  

odpowiadającym Państwa 

ofercie – 1 rodzaj) 

  

 

 

AKTYWNIE  

EDUKACYJNIE  

KULINARNIE  

NATURALNIE  

TRADYCYJNIE  

Opis oferty związanej z produktem – max 1000 znaków (tekst zostanie opracowany pod względem 

merytorycznym)  

 

 

 

 

 

Udogodnienia 

Karta dużej 

rodziny 
 

Dla 

niepełnosprawnyc

h 

 

Płatność kartą  

Czynne  
Całoroczne  

Sezonowe (od-do)  

Pozostałe informacje  

Cena   

Godziny otwarcia  

Media społecznościowe  
Facebook  

You Tube  



 

 
   

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej  

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020. 
Materiał opracowany na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.   

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji projektu, zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 
Formularz można przesłać w wersji edytowalnej.  
 
 

…………………………………………………………………………  Data i podpis (może być w wersji elektronicznej) 
 

..................................................................................... Data i  miejscowość                    

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam/my, że: 

• Posiadam/my pełne autorskie prawa majątkowe do przesłanych materiałów  (zdjęć, 

plików) (nazwa materiału, tytuł) …………………………………………….. 

• Przesłane materiały nie naruszają majątkowych i osobistych praw autorskich osób 

trzecich  

• Biorę (bierzemy)  pełną odpowiedzialność za przesłane materiały. 

Zgodnie bowiem z art. 41 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyrażam 

zgodę na wykorzystanie ich przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa 

Gościnne” w celach promocyjnych na polach eksploatacji:  

1. publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i czasie przez siebie wybranym -  w zakresie rozwoju i promocji w obszarze 

turystyki w serwisie www.odpoczywajnawsi.pl  

 

 

……………………………………..…. 

podpis 

  

http://www.odpoczywajnawsi.pl/

