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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

„Turystyka u rolnika” województwa warmińsko-mazurskiego 

1. Imię i nazwisko właściciela gospodarstwa (właścicieli):  

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

2. Nazwa gospodarstwa, adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość): 

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

Gmina………………………………………………………………………………, powiat………………………………………..……………… 

Telefon…………………………………………………………., e- mail……………………………………………………………………………. 

Strona www…………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

3. Charakterystyka gospodarstwa rolnego: 

- czynne gospodarstwo rolne (TAK/NIE) 

- powierzchnia gospodarstwa w ha ………………………………………………………………..………………………….…………….. 

- rodzaj prowadzonej produkcji rolnej: zwierzęca/roślinna/mieszana……………………………………..……….……… 

- położenie gospodarstwa: nad jeziorem/rzeką/morzem/teren zalesiony/teren parku krajobrazowego w 

odległości  …………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

4. Baza noclegowa: 

- liczba pokoi:……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- liczba miejsc noclegowych:…………………………………………………………………………………………………………………….. 

- pokoje gości znajdują się w oddzielnym budynku mieszkalnym/w wydzielonej części budynku 

zamieszkanego przez rodzinę rolnika 

5. Udogodnienia i wyposażenie: 

- wyżywienie całodzienne /posiłki uzgodnione/dostęp do urządzeń kuchennych 

-  kuchnia oddzielna z wyposażeniem/ kuchnia wspólna z gospodarzami/aneks kuchenny w pokoju; 

- łazienka oddzielna / łazienka wspólna, liczba łazienek dla gości………………………………..……………………..…. 

- przystosowanie dla osób niepełnosprawnych: tak/nie 

- dostęp do Internetu: tak/nie 

mailto:wmirol@wmirol.org.pl
http://www.wmirol.org.pl/
https://www.facebook.com/WMIROL


 WARMIŃSKO-MAZURSKA IZBA ROLNICZA 

 10-416 Olsztyn ul. Towarowa 1, tel/fax 89 534 05 67,  

e-mail: wmirol@wmirol.org.pl  

www.wmirol.org.pl, https://www.facebook.com/WMIROL 

 

 

- parking: tak/nie 

- miejsce zabaw dla dzieci: tak/nie 

- grill/miejsce na ognisko 

- obiekt przyjazny zwierzętom: tak/nie/po uzgodnieniu 

- sprzedaż żywności wiejskiej: tak/nie, jakie produkty……………………………………………………………………………… 

- sprzęt turystyczny do dyspozycji gości/za dodatkową opłatę, jaki………………………………………………………….. 

- miejsce kempingowe w gospodarstwie/pole namiotowe  

6. Opis atrakcji dla turystów: 

– warsztaty rękodzielnictwa; kulinarne; fotograficzne; ………………………………………………………….…………………. 

- możliwość zakupu artykułów żywnościowych produkowanych w gospodarstwie; 

jakie?............................................................................................................................................................... 

- ziołolecznictwo/leczenie niekonwencjonalne; 

 - możliwość zbierania owoców na potrzeby gości 

- grzybobranie; wędkowanie; - nordic walking 

- jazda konna 

- trasy rowerowe 

- spływy kajakowe 

- sprzęt turystyczny u sportowy do dyspozycji gości (np. leżaki, rowery, kije nordic walking, kajaki, 

pontony, łódka, piłki, grill, wędki, rakiety do badmintona , dart, szachy, stół bilardowy, piłkarzyki, itp. 

7. Krótki opis gospodarstwa , który zostanie umieszczony na stronie internetowej: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

W celu zapewnienia realizacji Pani/Pana praw, przed wyrażeniem zgody prosimy o zapoznanie się z 
informacjami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ”.   

Zgoda na przetwarzanie danych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej, dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji inicjatywy „Turystyka u rolnika”, zgodnie z RODO.  

 

 

 

………………………………………………………………….        
 Czytelny podpis  
 
 
        

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 
Zezwalam na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku zgłoszonego gospodarstwa w tym mojej osoby 

w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych i informacyjnych związanych z realizacją 

inicjatywy „Turystyka u rolnika”. Niniejsza zgoda obejmuje takie formy rozpowszechniania jak: 

udostępnianie na stronie internetowej, w social mediach, zamieszczanie wizerunku w wydawnictwach 

oraz materiałach promocyjnych i informacyjnych. Niniejsza zgoda odnosi się do wielokrotnego, 

nieograniczonego czasowo i terytorialnie rozpowszechniania wizerunku. 

 

 

………………………………………………………………….    
Czytelny podpis      

 

Oświadczenie 

Ja niżej podpisany/a potwierdzam prawdziwość powyższych informacji, oświadczam, że opisany wyżej 

obiekt spełnia minimalne wymagania wynikające z załącznika nr 7 do Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi 

hotelarskie z dnia 19 sierpnia 2004 r. (Dz. U. nr 188 poz. 1945). 

 

 

 

…………….……………….……….…………………… 
(data i czytelny podpis kwaterodawcy )        
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