Załącznik nr 3
do Regulaminu Systemu Rekomendacji
Miejsc Przyjaznych Rowerzystom
w województwie zachodniopomorskim

INSTRUKCJA DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DO
UDZIAŁU
W SYSTEMIE REKOMENDACJI
MIEJSC PRZYJAZNYCH ROWERZYSTOM (MPR)
W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM
Poprawnie wypełniony, kompletny, podpisany i przesłany w formie elektronicznej formularz
zgłoszeniowy stanowi podstawę zgłoszenia udziału w systemie rekomendacji Miejsc Przyjaznych
Rowerzystom w województwie zachodniopomorskim.
Elektroniczny formularz znajduje się na stronie internetowej dedykowanej MPR oraz stronach
internetowych: pomorzezachodnie.travel, www.rowery.wzp.pl. www.turystyka.wzp.pl
Zasady udziału w systemie rekomendacji określa "Regulamin Systemu Rekomendacji Miejsc
Przyjaznych Rowerzystom w województwie zachodniopomorskim udostępniony na stronie
internetowej dedykowanej MPR, zwany dalej „Regulaminem współpracy”.
Formularz składa się z pięciu części:
1) INFORMACJE O OBIEKCIE – obowiązkowe do wypełnienia,
2) SPEŁNIANIE STANDARDÓW MIEJSC PRZYJAZNYCH ROWERZYSTOM – informacje o spełnianiu
przez obiekt obowiązkowych kryteriów standardów MPR (obowiązkowe do spełnienia
i wypełnienia),
3) USŁUGI DODATKOWE DEDYKOWANE ROWERZYSTOMMMMM / UDOGODNIENIA W OBIEKCIE –
nieobowiązkowe do wypełnienia,
4) ZAŁĄCZNIKI,
5) OŚWIADCZENIA – oświadczenia obowiązkowe, niezbędne do wdrożenia systemu rekomendacji
MPR (konieczny skan złożonych podpisów).

1) INFORMACJE O OBIEKCIE – obowiązkowe do wypełnienia
1. Nazwa obiektu:
Należy wpisać NAZWĘ OBIEKTU, pod którą znajdować się będzie w bazie danych na stronie
internetowej dedykowanej MPR.
2. Dane kontaktowe:
 Numer telefonu do kontaktu z Organizatorem – należy wpisać numer telefonu
kontaktowego. Podany numer telefonu ma służyć do kontaktu z Organizatorem.
 Adres e-mail do kontaktu z Organizatorem – należy wpisać adres poczty elektronicznej w
formacie aaa@aaa.pl. Podany adres ma służyć do kontaktu z Organizatorem.
 Adres strony internetowej obiektu lub profil społecznościowy – należy wpisać pełny adres
strony internetowej w formacie www.aaa.pl. W przypadku posiadania konta dla obiektu
na portalach społecznościowych należy podać adres tego konta.
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3. Kategoria obiektu:
Należy zaznaczyć kategorię zgodną z dominującym charakterem działalności obiektu. Obiekt może
ubiegać się o rekomendację w kilku kategoriach:
 OBIEKTY NOCLEGOWE – obiekty świadczące usługi krótkotrwałego wynajmu miejsc
noclegowych, zarówno całoroczne, jak i sezonowe, w tym kempingi oraz pola namiotowe.
Obiekt musi dysponować minimum 4 miejscami noclegowymi. Usługi hotelarskie mogą być
świadczone w obiektach hotelarskich oraz w innych (nieskategoryzowanych) obiektach.
Nieskategoryzowany obiekt powinien spełniać minimalne wymagania co do wyposażenia
określone dla innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów
hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 2166). Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o usługach hotelarskich oraz
usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2211)
przedsiębiorca/rolnik ma obowiązek zgłosić taki obiekt do ewidencji innych obiektów, w
których są świadczone usługi hotelarskie prowadzone przez wójta/burmistrza/prezydenta
miasta właściwego ze względu na miejsce położenia tego obiektu.
 OBIEKTY GASTRONOMICZNE – zakłady lub punkty gastronomiczne stałe lub sezonowe,
których przedmiotem działalności jest przygotowanie oraz sprzedaż posiłków i napojów do
spożycia na miejscu i na wynos.
 ATRAKCJE TURYSTYCZNE – obiekty posiadające swojego zarządcę, udostępniane w sposób
odpłatny lub nieodpłatny jako miejsca posiadające istotne walory dla przyciągania ruchu
turystycznego np. zabytki (architektoniczne, sakralne, archeologiczne, etnograficzne,
zabytkowe cmentarze), muzea, galerie, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty,
podziemne trasy turystyczne, kąpieliska, aquaparki, zorganizowane miejsca do wędkowania,
wieże widokowe, rejsy statkiem, kolejki wąskotorowe, zorganizowane miejsca do uprawiania
turystyki kajakowej, itp.
 PUNKTY INFORMACJI TURYSTYCZNEJ – tj. punkty i centra informacji turystycznej stanowiące
miejsce bezpośredniego kontaktu turysty z informatorem oraz należące do sieci informacji
turystycznej, spełniające wymogi określone przez Polską Organizację Turystyczną,
oznakowane specjalnym znakiem „i” zgodnie z wytycznymi Polskiego Systemu Informacji
Turystycznej. Kategoria nie może być przyznawana innym podmiotom, dla których usługi
informacji turystycznej są dodatkowym przedmiotem działania.
 POZOSTAŁE OBIEKTY HANDLOWE I USŁUGOWE – np. serwisy rowerowe, wypożyczalnie
rowerów i sprzętu turystycznego, sklepy rowerowe, biura podróży, przewoźnicy świadczący
usługi przewozu rowerów i bagaży, stacje paliw, galerie handlowe, sklepy sportowe,
turystyczne, wielobranżowe i inne obiekty handlowe i usługowe.
4. Lokalizacja obiektu:
a. Województwo (wpisane) ZACHODNIOPOMORSKIE
b. Powiat (wpisać)
c. Gmina/Miasto (wpisać)
d. Miejscowość (wpisać)
e. Kod pocztowy (wpisać)
f. Ulica (wpisać)
g. Nr domu/lokalu (wpisać)
5. Sezonowość funkcjonalna obiektu
 Obiekt całoroczny
 Obiekt sezonowy
Uwaga: W systemie rekomendacji dopuszczony jest udział obiektów całorocznych i sezonowych.
Należy zaznaczyć "obiekt całoroczny" w przypadku obiektów czynnych cały rok, a "obiekt
sezonowy" z podaniem miesięcy otwarcia obiektu, wpisując np. lipiec-sierpień.
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2) SPEŁNIANIE STANDARDÓW MIEJSC PRZYJAZNYCH ROWERZYSTOM
– obowiązkowe do spełnienia i wypełnienia
Zaproponowane w niniejszym Regulaminie kryteria służą wyłącznie do charakterystyki zakresu usług
oferowanych przez Miejsca Przyjazne Rowerzystom. Wszystkie zgłoszone obiekty, spełniające kryteria
obowiązkowe i formalne, zostaną umieszczone na stronie internetowej dedykowanej MPR.
Charakterystyka kryteriów:
1. Spełnianie kryterium możliwość skorzystania przez minimum 4 turystów z noclegu na jedną
dobę oznacza, że zainteresowany uzyskaniem rekomendacji MPR podmiot w obrębie
przedstawianego do rekomendacji obiektu dysponuje minimum 4 miejscami noclegowymi i
deklaruje gotowość przyjmowania rowerzystów na jedną dobę hotelową. Deklaracja jest wiążąca
przez cały okres funkcjonowania obiektu. W przypadku obiektów sezonowych – deklaracja jest
wiążąca przez miesiące wskazane w formularzu zgłoszeniowym. Jak wynika z badań, znaczna
część rowerzystów realizuje model turystyki bazujący na przemieszczaniu się codziennie z
jednego miejsca do drugiego. Tym samym rowerzyści będą często zainteresowani korzystaniem z
usług danego obiektu noclegowego tylko przez jedną noc.
Uwaga: kryterium dotyczy tylko kategorii OBIEKTY NOCLEGOWE.
2. Spełnianie kryterium bezpieczne i nieodpłatne przechowanie rowerów wraz z bagażami w
trakcie pobytu oznacza, że zainteresowany uzyskaniem rekomendacji MPR podmiot w obrębie
przedstawianego do rekomendacji obiektu posiada zamykane, wydzielone i przeznaczone do
tego celu pomieszczenie, w którym można nieodpłatnie (w cenie noclegu) zostawić rowery (w
tym tandemy oraz przyczepki rowerowe) wraz z częścią bagażu. Pomieszczenie musi być łatwo
dostępne (najlepiej na parterze, brak wąskich przejść, schodów), zamykane na klucz i chronione
przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi, takimi jak deszcz. Wielkość pomieszczenia
musi pozwalać na przechowanie minimum 4 rowerów wraz z wyposażeniem. Bezpieczne
przechowanie roweru w czasie pobytu, przede wszystkim związanego z noclegiem, to
podstawowa cecha, wskazywana przez rowerzystów jako kryterium obiektu przyjaznego
rowerzystom.
Uwaga: kryterium dotyczy tylko kategorii OBIEKTY NOCLEGOWE.
3. Spełnianie kryterium nieodpłatne udostępnianie narzędzi do podstawowych napraw rowerów
oznacza, że zainteresowany uzyskaniem rekomendacji MPR podmiot zapewnia rowerzystom
narzędzia pozwalające na dokonanie podstawowych napraw i regulacji roweru, które powinny
być dostępne nieodpłatnie na terenie obiektu i zawierać co najmniej: komplet (zestaw) kluczy
typu „imbus”, komplet (zestaw) kluczy płaskich, komplet (zestaw) śrubokrętów „krzyżakowych”,
komplet (zestaw) śrubokrętów płaskich, zestaw łyżek do zdejmowania/zakładania opon
rowerowych, rozkuwacz do łańcucha rowerowego, zestaw łatek do opon z klejem i serwisową
podłogową pompkę rowerową. Dodatkowym atutem, który nie jest obowiązkowy, jest
posiadanie serwisowanego stojaka rowerowego. Taki zestaw narzędzi zwiększa poczucie
bezpieczeństwa rowerzystów i ułatwia bieżące naprawy sprzętu, bez konieczności wożenia
całego zestawu narzędzi ze sobą lub szukania, w przypadku drobniejszych awarii, serwisów i
sklepów rowerowych w celu skorzystania z ich usług.
Uwaga: kryterium dotyczy tylko kategorii OBIEKTY NOCLEGOWE.
4. Spełnianie kryterium posiadanie w widocznym miejscu w obiekcie aktualnej informacji
o pobliskich punktach serwisowych i sklepach rowerowych lub oferowanie w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaży przez obiekt części zamiennych do rowerów
oznacza, że zainteresowany uzyskaniem rekomendacji MPR podmiot w obrębie przedstawianego
do rekomendacji obiektu umieścił w widocznym miejscu (np. hol, recepcja, bar, drzwi wejściowe,
3

itp.) aktualną informację o pobliskich serwisach i sklepach rowerowych, zawierającą: nazwę,
adres, nr telefonu oraz adres strony internetowej serwisu/sklepu rowerowego. Wariantowo
obiekt w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oferuje odpłatnie części zamienne do
rowerów (części często psujące się w trasie lub ulegające zgubieniu, np. śruby, nakrętki, dętki,
linki, manetki). Dostępność tych narzędzi ułatwia naprawę roweru i oszczędza czas na
poszukiwanie sklepu lub serwisu rowerowego.
5. Spełnianie kryterium bezpieczny, nieodpłatny parking rowerowy oznacza, że zainteresowany
uzyskaniem rekomendacji MPR podmiot w obrębie przedstawianego do rekomendacji obiektu
dysponuje wydzielonym terenem w formie „parkingu rowerowego” wyposażonym w stojaki
rowerowe umożliwiające bezpieczne przypięcie roweru do stojaka (rekomendowane stojaki w
kształcie „bramki”/litery "U" lub inne umożliwiające przypięcie ramy roweru) lub też inne miejsce
do bezpiecznego przechowania, np. z monitoringiem. Dostępność infrastruktury dającej
możliwość pozostawienia roweru w czasie korzystania z usług ofertowanych przez dany obiekt
znacząco poprawia komfort rowerzystów w trakcie wycieczki.
Uwaga: kryterium to nie dotyczy obiektów pełniących funkcje ATRAKCJI TURYSTYCZNEJ, w
obrębie których można poruszać się z rowerem lub na którą można zabrać rower, np. rejs
statkiem, przejazd kolejką wąskotorową, itp. oraz OBIEKTÓW GASTRONOMICZNYCH, w których
można spożyć posiłek jedynie na zewnątrz budynku, np. foodtruck.
6. Spełnianie kryterium umożliwienie przewozu przyczepki rowerowej oraz niestandardowego
roweru oznacza, że zainteresowany uzyskaniem rekomendacji MPR podmiot dysponuje
możliwością bezpiecznego przewozu przyczepki rowerowej oraz niestandardowych rozmiarów i
rodzajów rowerów (np. typu cargo, tandem, itp.).
Uwaga: kryterium to dotyczy tylko obiektów pełniących funkcję ATRAKCJI TURYSTYCZNEJ typu
rejs statkiem, przejazd kolejką wąskotorową, itp.
Należy zaznaczyć wszystkie usługi dostępne w obiekcie wg listy, a w przypadku, gdy dane kryterium
nie dotyczy zgłaszanego obiektu wpisać „nie dotyczy”.


Obiekt w kategorii OBIEKTY NOCLEGOWE obowiązkowo powinien zapewniać następujące
podstawowe świadczenia na rzecz rowerzystów:
o możliwość skorzystania przez minimum 4 turystów z noclegu na jedną dobę – kryterium
obowiązkowe,
o bezpieczne i nieodpłatne przechowanie rowerów wraz z bagażem w trakcie pobytu –
kryterium obowiązkowe,
o nieodpłatne udostępnianie narzędzi do podstawowych napraw rowerów – kryterium
obowiązkowe,
o posiadanie w widocznym miejscu w obiekcie aktualnej informacji o pobliskich punktach
serwisowych i sklepach rowerowych lub oferowanie w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej sprzedaży przez obiekt części zamiennych do rowerów – kryterium
obowiązkowe.



Miejsca Przyjazne Rowerzystom w kategoriach OBIEKTY GASTRONOMICZNE, ATRAKCJE
TURYSTYCZNE, PUNKTY INFORMACJI TURYSTYCZNEJ, POZOSTAŁE OBIEKTY HANDLOWE I
USŁUGOWE powinny zapewniać następujące, podstawowe funkcjonalności oferowane
rowerzystom:
o bezpieczny, nieodpłatny parking rowerowy – kryterium obowiązkowe,
(kryterium to nie dotyczy obiektów pełniących funkcje ATRAKCJI TURYSTYCZNEJ w obrębie
której można poruszać się z rowerem lub na którą można zabrać rower np. rejs statkiem,
przejazd kolejką wąskotorową, itp. oraz OBIEKTÓW GASTRONOMICZNYCH w których
można spożyć posiłek jedynie na zewnątrz budynku np. foodtruck),
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o

o

umożliwienie przewozu przyczepki rowerowej oraz niestandardowego roweru –
kryterium obowiązkowe,
(kryterium to dotyczy tylko obiektów pełniących funkcje ATRAKCJI TURYSTYCZNEJ typu
rejs statkiem, przejazd kolejką wąskotorową, itp.),
posiadanie w widocznym miejscu w obiekcie aktualnej informacji o pobliskich punktach
serwisowych i sklepach rowerowych lub sprzedaży przez obiekt w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej części zamiennych do rowerów – kryterium obowiązkowe.

3) USŁUGI DODATKOWE DEDYKOWANE ROWERZYSTOM / UDOGODNIENIA
W OBIEKCIE – nieobowiązkowe do wypełnienia
1. Usługi dodatkowe dedykowane rowerzystom świadczone w obiekcie
Należy zaznaczyć dodatkowe usługi dostępne w obiekcie wg listy. W przypadku innych niż
wymienione, należy wpisać jakie.
Usługi dodatkowe dedykowane rowerzystom świadczone w obiekcie będą brane pod uwagę, jeśli
w ofercie obiektu na stronie internetowej jest dostępna informacja o świadczonych tego typu
usługach.
2. Udogodnienia w obiekcie
Należy zaznaczyć udogodnienia w obiekcie wg listy. W przypadku innych niż wymienione należy
wpisać jakie.

4) ZAŁĄCZNIKI


Maksymalnie 5 zdjęć obiektu zgodnie z instrukcją zawartą w Regulaminie – w dniu wysłania
formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej należy również wysłać maksymalnie 5
kolorowych fotografii, w rozdzielczości nie mniejszej niż 1920x600 px w formacie jpg. Zdjęcie
musi być zorientowane w poziomie. Wielkość pojedynczego zdjęcia nie powinna przekraczać
5 MB. Fotografie powinny być dobrej jakości, a ich zawartość musi odzwierciedlać zakres
świadczonych usług określonych w formularzu zgłoszeniowym. Rekomenduje się, aby min. 1
zdjęcie przedstawiało widok obiektu od frontu, pozostałe zdjęcia – charakterystyczne
elementy obiektu pozwalające na jego wyróżnienie. Organizator może odmówić publikacji
zdjęć obiektu jeśli zdjęcia nie spełnią powyższych warunków.



Kopia wpisu do ewidencji innych obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie
prowadzonej przez wójta / burmistrza / prezydenta miasta właściwego ze względu na
miejsce położenia obiektu.
Wymagane w przypadku ubiegania o uzyskanie rekomendacji MPR w kategorii OBIEKTY
NOCLEGOWE przez inny obiekt, w którym świadczone są usługi hotelarskie (w rozumieniu
rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów
hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. z 2017 r. ,
poz. 2166).
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5) OŚWIADCZENIA – obowiązkowe do wypełnienia






należy podpisać (podpis właściciela lub osoby upoważnionej) każde oświadczenie i deklarację,
która dotyczy obiektu,
oświadczenie o aktualności wpisu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone
usługi hotelarskie zaznaczają tylko te obiekty, których sytuacja dotyczy,
co do zasady w komunikacji przez Organizatora będzie stosowany adres
e-mail podany na początku formularza zgłoszeniowego,
na adres mailowy, wskazany w formularzu zgłoszeniowym zostanie przesłane potwierdzenie
otrzymania wniosku,
formularz zgłoszeniowy stanowi podstawę weryfikacji informacji o obiekcie zgodnie z
zapisami Regulaminu.

Dziękujemy za wypełnienie formularza!
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