
                                   

  

 

 
KARTA ZGŁOSZENIA 

do konkursu „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne z Dolnego Śląska” 
 
Imię i nazwisko 
 

 

Nazwa gospodarstwa 
 

 

 
Dane podstawowe (adres, telefon, e-mail, www) 

 
Miejscowość/ulica 
 

 

Kod pocztowy 
 

 

Poczta 
 

 

Telefon 
 

 

e-mail 
 

 

Strona internetowa 
gospodarstwa 

 

Rok rozpoczęcia 
działalności 
agroturystycznej 

 

Powierzchnia 
gospodarstwa w ha 

 

Profil działalności rolniczej 
 

 

Liczba pokoi i miejsc 
noclegowych 

 

 
KRYTERIA KONKURSOWE 

 
Opis urządzenia  
i funkcjonowanie 
gospodarstwa 
agroturystycznego 
(wrażenie ogólne, stan 
porządkowy, wydzielenie 
części mieszkalnej, 
wypoczynkowej i 
gospodarczo – 
produkcyjnej, spełnianie 
wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa turystów) 

 



                                   

  

 

Opis jakości świadczonych 
usług (estetyka i 
urządzenie pokoi 
gościnnych, dostęp do 
węzła sanitarnego, 
dodatkowe pomieszczenia 
dla gości) 

 

Opis związku pomiędzy 
ofertą a promocją 
dziedzictwa kulturowego 
regionu (np. udział 
produktów regionalnych w 
ofercie żywieniowej, 
elementy dekoracyjne 
nawiązujące do historii 
regionu, pomoc w 
organizacji wędrówek 
tematycznych, atrakcje 
tematyczne nawiązujące do 
kultury wsi, itp. ) 

 

Opis dodatkowych atrakcji 
świadczonych  
w gospodarstwie 
agroturystycznym (poza 
bazą noclegową  
i żywieniową, np. kuligi, 
zajęcia edukacyjne, itp.) 

 

Opis aktywności właścicieli 
gospodarstw w 
propagowaniu własnej 
oferty agroturystycznej 
(np. strony internetowe, 
poprzez informację 
turystyczną, itp.) 
 

 

Opis przykładów 
współpracy z innymi 
obiektami turystycznymi 
(tzw. „zdrowa 
konkurencja” lub 
tworzenie kompleksowych 
ofert, itp. ) 

 

Opis przykładów 
wspólnych inicjatyw 
społecznych na rzecz 
rozwoju obszarów 
wiejskich (np. wspólne 
imprezy, stoiska podczas 

 



                                   

  

 

targów, w ramach 
stowarzyszeń, sołectw, 
akcje o charakterze 
charytatywnym, itp.). 

Informacje dodatkowe o gospodarstwie lub właścicielu gospodarstwa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję podane warunki konkursu oraz wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we 
Wrocławiu w celu realizacji konkursu oraz w celach statutowej działalności DODR a także w 
celach archiwalnych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 
922) 

 
            .............................................................       ...................................................... 
 

(data, podpis osoby uczestniczącej w konkursie)  (podpis pracownika DODR 
przyjmującego kartę) 

 
 
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zwycięska 8  53-033 
Wrocław,  
e-mail:sekretariat@dodr.pl jako administrator danych osobowych informuje Pana/ Panią, iż: 

• podane dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922),  

• dane mogą być udostępniane przez DODR podmiotom upoważnionym  do uzyskania informacji 
na podstawie przepisów prawa, 

• dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia konkursu oraz po 
zakończeniu konkursu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, 
na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, 

• posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora danych dostępu do treści swoich danych 
osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

• podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia konkursu. 
 


