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Załącznik nr 1 do Regulaminu 
WNIOSEK 

o umieszczenie gospodarstwa agroturystycznego w Bazie Produktów Lokalnych 

Baza budowana jest w ramach projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu 

gorlickiego i nowosądeckiego” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu 

Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 

 

Data zgłoszenia:………………………………… 
 

Nazwa gospodarstwa:  

Imię i nazwisko właściciela:  

Adres:  

Numer telefonu:  

Współrzędne gps  

Strona internetowa, adres 
email: 

 

Opis 
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Należy zaznaczyć odpowiednie pola znakiem  

 

 
 

1 plac zabaw dla dzieci 44 pobyty świąteczne

2
możliwość kontaktu ze zwierzętami 

gospodarskimi
45 pobyty sylwestrowe

3 możliwość wynajecia opiekunki do dziecka 46 dostęp do kuchni z wyposażeniem

4 wypożyczalnia rowerów (do 1 km) 47 język angielski 

5 wypożyczalnia rowerów (do 5 km) 48 język niemiecki

6 wypożyczalnia nart (do 1 km) 49 turystyka rodzinna

7 wypożyczalnia nart (do 5 km) 50 aktywny wypoczynek

8
w pobilżu szlak turystyczny (odległosć do 

szlaku do 1 km)
51 ekoturystyka

9
w pobilżu szlak turystyczny (odległość do 

szlaku do 5 km)
52 turystyka wypoczynowa

10
w pobliżu szlak turystyczny (odległosć do 

szlaku do 10 km)
53

w pobilżu szlak rowerowy (odległosć do 

szlaku do 1 km)

11 stok narciarski (odległość do 1 km) 54
w pobilżu szlak rowerowy (odległość do 

szlaku do 5 km)

12 stok narciarski (odległość do 5 km) 55
w pobliżu szlak rowerowy (odległosć do 

szlaku do 10 km)

13 stok narciarski (odległość do 10 km) 56 odległość od rzeki/jeziora (do 1 km)

14 wyciąg orczykowy 57 odległość od rzeki/jeziora (do 5 km)

15 wyciąg krzesełkowy 58 odległość od rzeki/jeziora (do 10 km)

16
trasy narciarstwa biegowego (odległość do 

1 km)
59 lodowisko (odległość do 1 km)

17
trasy narciarstwa biegowego (odległość do 

5 km)
60 lodowisko (odległość do 5 km)

18
trasy narciarstwa biegowego (odległość do 

10 km)
61 lodowisko (odległość do 10 km)

19 miód 62 jazda konna (odległość do 1 km)

20 zioła 63 jazda konna (odległość do 5 km)

21 nalewki 64 jazda konna (odległość do 10 km)

22 chleb wiejski 65 szlak architektury drewnianej  (do 1 km)

23 wiejski nabiał 66 szlak architektury drewnianej  (do 5 km)

24 warzywa z własnej uprawy 67 szlak architektury drewnianej  (do 10 km)

25 grzyby 68 zabytki (zamek) (do 1 km)

26 wędkowanie 69 zabytki (zamek) (do 5 km)

27 możliwosć rozpalenia ogniska 70 zabytki (zamek) (do 10 km)

28 mozliwość grillowania 71 miejsca kultu religijnego (do 1 km)

29 kuligi 72 miejsca kultu religijnego (do 5 km)

30 dancingi 73 miejsca kultu religijnego (do 10 km)

31 telewizor w pokoju 74 spływy kajakowe

32 miejsca parkingowe 75 las (odległość do 1 km)

33 obiekt z basenem 76 las (odległość do 5 km)

34 badminton 77 kąpielisko (odległość do 1 km)

35 tenis stołowy 78 kąpielisko (odległość do 5 km)

36 siatkówka 79 kąpielisko (odległość do 10 km)

37 koszykówka 80 tor saneczkowy (odległość do 1 km)

38 piłka nożna 81 tor saneczkowy (odległość do 5 km)

39
możliwość zwiedzania okolicy z 

przewodnikiem
82 tor saneczkowy (odległósć do 10 km)

40 każdy pokój z łazienką 83 zwierzęta domowe mile widziane

41 wyżywienie u gospodarza 84 udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

42 internet 85 własna pasieka

43 możliwosć rozbicia namiotu
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Niniejszym potwierdzam, że podane  informacje są właściwe i gotowe do zamieszczenia na 
stronie internetowej. 

      

 ……………………………………………………… 

Własnoręczny podpis 
 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Powiat Nowosądecki - Powiatowe Centrum 
Funduszy Europejskich z siedzibą w Nowym Sączu, 33-330 Nowy Sącz, ul. Barbackiego 89, 
moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji strony internetowej 
„Wirtualna Mapa Produktów Lokalnych” (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 
danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm).  
 
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny, że Powiat Nowosądecki - 

Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich z siedzibą w Nowym Sączu, 33-330 Nowy Sącz, 

ul. Barbackiego 89, jest administratorem danych osobowych, że dane te będą przetwarzane 

w celu realizacji strony internetowej „Wirtualna Mapa Produktów Lokalnych”  oraz, że moje 

dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez Powiat 

Nowosądecki - Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich umów.  Nadto oświadczam, że 

moje dane udostępniam dobrowolnie oraz że zostałam/em pouczona/y o prawie dostępu do 

treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

 
 

………………………………………… 
własnoręczny podpis 

 


