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Załącznik nr 5 
do Regulaminu udziału w projektach z zakresu promocji i zarządzania ofertą turystyczną regionu. 


FORMULARZ DLA PROWADZĄCYCH ATRAKCJE TURYSTYCZNE
(formularz należy wypełniać czytelnie, pismem drukowanym. Obowiązkowo należy wypełnić formularz nr 5a)

DANE OGÓLNE

Nazwa obiektu/oferty: ......................................................................................................... 
Telefon/fax: .........................................................................................................................
Telefon komórkowy: ...........................................................................................................
E-mail: .................................................................................................................................
Strona www: ……………………………………………………………………………………...
Adres obiektu:
Województwo: 	małopolskie 
Powiat: 		........................................ 	Gmina:   .................................................
Miejscowość: 	........................................ 	Kod pocztowy: 	 .....................................
Nazwa ulicy: 	........................................ 	Nr domu/lokalu: .....................................
Nr mieszkania:    ………………………… 
Dł./szer. geograficzna (współrzędne geograficzne; format: E00°00’00.0000’’,  N00°00'00.0000''): ..................................................................


WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Marszałka Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków w celu realizacji projektów z zakresu promocji i zarządzania ofertą turystyczną regionu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).
Pani/Pana dane zostaną udostępnione innym podmiotom, zgodnie z Regulaminem udziału w projektach z zakresu promocji i zarządzania ofertą turystyczną regionu (Regulamin dostępny jest na stronie www.visitmalopolska.pl  - zakładka Dołącz do MSIT), wyłącznie na potrzeby realizacji w/w celu. 
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji w/w celu.



________________                                           				___________________
data, miejsce                                               				CZYTELNY PODPIS 


Oświadczam, że zapoznałam/em się i zgadzam się z treścią Regulaminu udziału w projektach z zakresu promocji i zarządzania ofertą turystyczną regionu. 

________________                                            				___________________
data, miejsce                                                				CZYTELNY PODPIS

*Niepotrzebne  skreślić   	
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Obiekt na szlaku (podać jakim): …………………………………………………………..

Obiekt przyjazny dla (opcja wielokrotnego wyboru; zaznaczamy „x” w odpowiednich polach):
Rodzin z dziećmi

Niepełnosprawnych

Osób starszych


Certyfikaty (opcja wielokrotnego wyboru; zaznaczamy „x” w odpowiednich polach):
Małopolski Smak

Najlepszy produkt turystyczny

ODYS

POT

WOM

inne




Obiekt zabytkowy: TAK/NIE*

Obiekt wpisany do rejestru konserwatora zabytków: TAK/NIE*
2

1

Typ zabudowy: drewniany, murowany, ruina (zakreślić właściwe).
Wiek pochodzenia: ………………………………………………………………………………………
Styl architektoniczny: …………………………………………………………………………………...




LOKALIZACJA OBIEKTU 


Typ adresu (opcja jednokrotnego wyboru; zaznaczamy „x” w odpowiednim polu):
Aleje

Aleja

Miejscowość

Osiedle

Ulica

Plac

Inne (np. Rynek, Mały Rynek)




Położenie (opcja wielokrotnego wyboru; zaznaczamy „x” w odpowiednich polach):
Nad wodą

W Górach

W lesie

W mieście

W centrum miasta

Na wsi

Inne (opis jakie)

Przy trasie (tranzytowej, autostradzie, głównej)




*Niepotrzebne  skreślić4
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 DOSTĘPNOŚĆ

Daty otwarcia obiektu: od … do .,.

Godziny otwarcia: 
Dzień tygodnia
od
do
Poniedziałek


Wtorek


Środa


Czwartek


Piątek


Sobota


Niedziela




Parking ((opcja wielokrotnego wyboru; zaznaczamy „x” w odpowiednich polach):
Płatny

Bezpłatny

Strzeżony

Niestrzeżony

Dla autobusów

Garaż





INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 

Ceny: …

Zniżki: Dzieci, Rodziny, Studenci, Euro <26, ISIC, Grupy, Seniorzy, Karta Polska, Karnety, Przedsprzedaż, Legitymacja PTSM, Legitymacja PTTK, Krakowska Karta Turystyczna (zakreślić właściwe).

Gdzie kupić bilety: …………………………………………………………………………………………………………

Wyposażenie dodatkowe i udogodnienia:
Odległość od
km
Wyposażenie (zaznaczamy „x” w odpowiednich polach):
TAK
NIE
Odległość do przystanku BUS

Opis ekspozycji po Angielsku


Odległość do przystanku Autobus

Opis ekspozycji po Niemiecku


Odległość do przystanku PKP

Opis ekspozycji po Francusku


Odległość do przystanku PKS

Opis ekspozycji po Hiszpańsku


Odległość do lotniska

Opis ekspozycji po Rosyjsku


Odległość do placu zabaw

Parking dla rowerów


Odległość do lasu

Przewodnik po Angielsku


Odległość do miejsca wędkowania

Przewodnik po Niemiecku


Odległość do stadniny koni

Przewodnik po Francusku


Odległość do terenów narciarskich

Przewodnik po Hiszpańsku


Odległość do wypożyczalni nart

Przewodnik po Rosyjsku


Odległość do tras rowerowych

Możliwość fotografowania


Odległość do wypożyczalni rowerów

Możliwość filmowania


Odległość do punktu pomocy medycznej

Obiekt dla niepełnosprawnych osób -podjazdy


Odległość do kąpieliska

Obiekt dla niepełnosprawnych osób - poręcze


Odległość do wypożyczalni sprzętu wodnego

Obiekt dla niepełnosprawnych osób - szerokie drzwi – 90 cm


Odległość do basenu

Obiekt dla niepełnosprawnych osób - przystosowane kabiny/wanny


Odległość do kortów tenisowych 

Obiekt dla niepełnosprawnych osób - toalety


Odległość do restauracji

Obiekt dla niepełnosprawnych osób – inne (wpisać co)


Odległość do kawiarni

Mówimy po: Francusku


Odległość do golfa

Mówimy po: Hiszpańsku


Inne:

Mówimy po: Rosyjsku iszpańskuH




Mówimy po: (wpisać język)




Udogodnienia dla dzieci




Szatnia




Audioprzewodnik




Oświadczam, że dane zawarte w formularzu są prawdziwe.


________________                                            				___________________
data, miejsce                                                				CZYTELNY PODPIS

OBLIGATORYJNE ZAŁĄCZNIKI (wersja elektroniczna)

	 Zdjęcia obiektu: 

	min. 1, max. 5 szt.,

-    pokazujące obiekt z  zewnątrz, wnętrze oraz otoczenie obiektu.
Wymagania techniczne: 
	zdjęcia w formie elektronicznej w formatach pliku: JPEG lub TIFF,

zdjęcie zorientowane w poziomie, 
plik opisany wg wzoru: nazwisko właściciela.jpg, kolejne: nazwisko właściciela2.jpg, itd.
	do każdego zdjęcia wymagana jest informacja kto jest autorem.

	Opis obiektu (plik Word) – min. 300 znaków, nie więcej niż 1000 znaków, opis powinien być uzupełnieniem do informacji szczegółowych oraz uwzględniać szczegóły oferty, w tym m.in. charakterystykę Wypoczynek u rolnika/na wsi. Można w kilku słowach opisać produkty, które wytwarzane są własnoręcznie w gospodarstwie: np.: oscypki, bundz, etc. 




*Niepotrzebne  skreślić 
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Załącznik nr 5a
do Regulaminu udziału w projektach z zakresu promocji i zarządzania ofertą turystyczną regionu. 

Oświadczenie
Oświadczam, iż udzielam Województwu Małopolskiemu nieodpłatnej licencji wyłącznej/niewyłącznej* uprawniającej do korzystania z przekazanych zdjęć oraz opisu obiektu na następujących polach eksploatacji:
1)     utrwalanie, na wszelkiego rodzaju nośnikach,
2)     zwielokrotnianie techniką druku i wszystkimi innymi technikami videograficznymi, cyfrowymi i elektronicznymi,
3)     wprowadzanie do obrotu,
4)     wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystywanie w sieci Internet,
5)     publiczne wykonywanie oraz publiczne prezentowanie,
6)     wystawianie, wyświetlanie, 
7)	  wypożyczanie i wynajmowanie
8)     wykorzystywanie zdjęć oraz opisu obiektu do reklamy i promocji działań prowadzonych przez Województwo Małopolskie,
	wielokrotne wykorzystywanie, w tym w kolejnych dodrukach w nieograniczonej liczbie egzemplarzy w tym także w wersjach obcojęzycznych, 

udostępnianie do wykorzystania na polach eksploatacji opisanych wyżej instytucjom oraz osobom trzecim.
Licencja uprawnia do korzystania ze zdjęć i opisów przez Licencjobiorcę bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.
Jednocześnie wyrażam zgodę na wykonywanie przez Województwo Małopolskie lub osoby trzecie działające na zlecenie Województwa Małopolskiego praw zależnych do zdjęć oraz opisu obiektu i zezwalam Województwu Małopolskiemu, na wykonywanie osobistych praw autorskich do zdjęć oraz opisu obiektu, w szczególności na:
1)     decydowanie o sposobie oznaczania lub pomijaniu oznaczania autorstwa,
2)     dokonywanie skrótów, zmian, uzupełnień lub uaktualnień i rozpowszechnianie   dzieła  w takiej  postaci,
3)     wykorzystanie zdjęć i opisów w projektach, wykonywanych na zlecenie Województwa Małopolskiego. 


________________                                            				___________________
data, miejsce                                                				CZYTELNY PODPIS

*Niepotrzebne  skreślić 








Załącznik nr 5b
do Regulaminu udziału w projektach z zakresu promocji i zarządzania ofertą turystyczną regionu. 


FORMULARZ UZUPEŁNIJĄCY DLA PROWADZĄCYCH ATRAKCJE TURYSTYCZNE I POSIADAJĄCYCH SALE KONFERENCYJNE
(formularz należy wypełniać czytelnie, pismem drukowanym)


Nazwa sali: ...........................................................................................................................
Powierzchnia: .......................................................................................................................
Długość: ...............................................................................................................................
Szerokość: ............................................................................................................................
Wysokość: ............................................................................................................................
Piętro: ...................................................................................................................................
Liczba miejsc w układzie za stołem:.....................................................................................
Liczba miejsc w układzie teatralnym:...................................................................................
Liczba miejsc w układzie szkolnym:.....................................................................................
Liczba miejsc w układzie bankietowym:...............................................................................

Dodatkowe udogodnienia, wyposażenie (zaznaczamy „x” w odpowiednich polach):  
Wyposażenie
TAK
NIE
Dostęp do Internetu


Ekran


Flipchart


Kabina symultaniczna


Klimatyzacja


Mikrofon bezprzewodowy


Minibar konferencyjny


Mównica


Obsługa techniczna


Odbiorniki przekładu


Powierzchnia wystawiennicza (w m2)


Projektor multimedialny


Rzutnik folii


Rzutnik slajdów


Scena


Sekretariat z wyposażeniem (pow. w m2)


Światło naturalne


Telewizor plazmowy


Wideokonferencje


Zaciemnienie Sali


Rezerwacja przez internet


Inne: iszpańskuH














W/w informacje można uzupełnienia opisem np. dodatkowego wyposażenia konferencyjnego (plik Word) – ok. 450 znaków.





Oświadczam, że dane zawarte w formularzu są prawdziwe.

________________                                            				___________________
data, miejsce                                                				CZYTELNY PODPIS















































Załącznik nr 5c
do Regulaminu udziału w projektach z zakresu promocji i zarządzania ofertą turystyczną regionu. 


FORMULARZ UZUPEŁNIJĄCY DLA PROWADZĄCYCH ATRAKCJE TURYSTYCZNE I POSIADAJĄCYCH SPA
(formularz należy wypełniać czytelnie, pismem drukowanym)
 

Zasoby uzdrowiskowe (zaznaczamy „x” w odpowiednich polach):
TAK
NIE
Wody lecznicze (jakie): 


Wody termalne


Pokłady radioaktywne


Mikroklimat




Leczone choroby (zaznaczamy „x” w odpowiednich polach):
TAK
NIE
Odnowa biologiczna


Reumatyczne i narządy ruchu


Skóry


Układu krążenia


Układu oddechowego


Układu trawienia


Inne




Zabiegi lecznicze (zaznaczamy „x” w odpowiednich polach):
TAK
NIE
Aromaterapia


Ayurveda


Balneoterapia


Fango


Fizykoterapia


Hydromasaż


Inhalacje


Jonoforeza


Kąpiel Kleopatry


Kąpiele


Krioterapia


Peeling


Masaż


Okłady


Sauna


Thalassoterapia


Ultradźwięki


Plastyka


Odnowa biologiczna


Inne:









W/w informacje można uzupełnienia opisem (plik Word) – ok. 450 znaków.


Oświadczam, że dane zawarte w formularzu są prawdziwe.

________________                                            				___________________
data, miejsce                                                				CZYTELNY PODPIS

