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Załącznik nr 2 do Regulaminu
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
gospodarstwa agroturystycznego biorącego udział w konkursie „Złota Grusza”

*Podane w formularzu informacje zostaną wykorzystane w publikacji pokonkursowej.
Zachęcamy, żeby podany opis gospodarstwa był rzetelny i szczegółowy, ponieważ będzie stanowił
źródło danych dla potencjalnych turystów.

Nazwa gospodarstwa: ……………………………………………………..…………………..……………………………………………..
Adres: …………………………………………………………………………………..…………………………………………….……………….
Powiat:…………………………………………………………………….. Gmina:……………………………………………………………..
Adres do korespondencji: ……………………………………………………………..………………………………………….…..…….
Numer telefonu stacjonarnego:………………......................……Komórkowego:…………………………………….…..
Adres e-mail: ………………………………………………………………………..……………………….…………………………………….
Strona internetowa:…………………………………………………………………………………………………………………………….
Przedstawiciel obiektu/gospodarstwa (imię, nazwisko, kontakt):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
KRÓTKI OPIS GOSPODARSTWA
Główna działalność właścicieli (rolnictwo, gospodarstwo, inne):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
Wielkość gospodarstwa rolnego (w ha) i jego charakter (rodzaj produkcji rolniczej, specjalizacja):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Od kiedy są świadczone usługi agroturystyczne (rok i miesiąc rozpoczęcia działalności):
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Specjalność turystyczna gospodarstwa:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Sezonowość świadczenia usług agroturystycznych:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Czy w gospodarstwie są zwierzęta? Jakie?:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Przynależność do stowarzyszeń m.in. agroturystycznych (nazwa stowarzyszeń):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ukończone kursy, szkolenia bądź inne formy edukacyjne, podnoszące kwalifikacje właścicieli
gospodarstwa w zakresie agroturystyki:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nagrody i wyróżnienia otrzymane w ramach prowadzonej działalności agroturystycznej:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

POKOJE DLA GOŚCI
Liczba pokoi:
……………………………………………………………….…………………………………………………………….…………..
Rozmieszczenie i usytuowanie pokoi (w jakiej części obiektu znajdują się pokoje dla gości – czy jest to
część wspólna czy wydzielone w innym budynku miejsce, czy wszystkie znajdują się na tej samej
kondygnacji itd.): ……………………………..………………………………….………………………………………………………………
.………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………..
Wyposażenie pokoi: ………………………….……………………………………………………………………………………..………..
Łazienka:
 wspólna dla gości

 indywidualna

 wspólna z gospodarzami

Dodatkowe udogodnienia:
 radio

 telewizor

 Wi-Fi

 balkon

 inne, jakie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

CZĘŚĆ WSPÓLNA DLA GOŚCI:
 aneks kuchenny

 pokój jadalny

 pokój wypoczynkowy

 miejsce do wypoczynku na świeżym powietrzu (taras, altanka)
 miejsce na grill/ognisko

 plac zabaw dla dzieci

 miejsce parkingowe

 akceptowanie zwierząt gości w gospodarstwie
ATRAKCJE DLA GOŚCI:
Baza rekreacyjna gospodarstwa:
 rowery

 leżaki

 bilard

 piłki (do siatkówki, nożnej)

 możliwość gry w badmintona

 możliwość wypożyczenia sprzętu wędkarskiego

 wypożyczalnia sprzętu wodnego

 kuligi/przejażdżki bryczką

 inne, jakie:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
Dodatkowe atrakcje i możliwość spędzenia czasu w gospodarstwie:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
Inne informacje, cenne z punktu widzenia gościa, turysty:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

ELEMENTY WYRÓŻNIAJĄCE:
Czy w gospodarstwie znajdują się konie i w jaki sposób mogą służyć gościom:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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W gospodarstwie hodującym konie turyści mogą:
 pobierać lekcje jazdy
 korzystać z przejazdów bryczką/kuligów
 karmić zwierzęta i wykonywać przy nich prace gospodarskie
 samodzielnie wyjeżdżać na wycieczki konne po okolicy
 wyjeżdżać na wycieczki konne po okolicy pod opieką gospodarza
 inne, jakie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Atrakcje turystyczne i możliwość spędzenia czasu w okolicy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

Oferta kulinarna gospodarstwa:
 możliwość wykupienia wyżywienia

 brak wyżywienia

Rodzaj posiłków:
 śniadanie

 obiad

 kolacja

 możliwość samodzielnego przygotowywania posiłków (w kuchni, aneksie itd.)
Specjalność kulinarna gospodarstwa:
…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..
 możliwość kupienia produktów wytwarzanych w gospodarstwie (w przypadku gospodarstw
zajmujących się rolnictwem), jakich?
…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..
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W jaki sposób gospodarstwo wykorzystuje narzędzia promocji (ulotki, foldery, strona internetowa,
udział w targach/wystawach, portale społecznościowe)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
W jaki sposób gospodarstwo jest przygotowane na przyjęcie najmłodszych (atrakcje dla dzieci,
wyposażenie, możliwość spędzenia czasu w gospodarstwie):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
W jaki sposób gospodarstwo podtrzymuje lokalne tradycje (warsztaty związane z tradycyjnym
rękodziełem bądź kulinariami, kąciki lokalne i tradycji, uczestniczenie w pracach gospodarstwa itp.):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
Dodatkowa działalność gospodarzy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

….……………………………………………………….
(data i podpis osoby zgłaszającej)

Jeśli w którejś rubryce zabraknie Państwu miejsca na zapisanie informacji, prosimy o dołączenie dodatkowej kartki.

