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Ankieta dla Gospodarzy oferujących pokoje dla turystów. Nie dotyczy zarejestrowanych firm.

Prosimy wydrukować ankietę (potem ew. odbić na ksero). Każdy Gospodarz powinien dokładnie wypełnić
ankietę oraz koniecznie podpisać ją. Wymagany jest też potwierdzający podpis sołtysa lub gminy.

Wypełnioną i podpisaną ankietę przesłać do: Portal REGIOset,  00-738 Warszawa,  ul. Sielecka 57 lok. 75

Zgłoszenie gospodarstwa do bazy REGIOsetu daje wiele korzyści. Kontakt telefoniczny 22-2438271.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Można dołączyć do ankiety do 4 własnych zdjęć domu, otoczenia, wnętrz. Odbitek NIE stemplować!

Pliki zdjęć można też przesyłać na CD lub e-mailem: redakcja@regioset.pl (nośników i odbitek nie zwracamy)

GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE

Miejscowość-Siedziba Urzędu Gminy   ................................................    Powiat  ............................................................

Imię i Nazwisko Gospodarza ..............................................................................................................................

Wieś, w której jest gosp. agroturystyczne .................................................   Ulica, nr domu  ...............................................

Kod, nazwa Poczty .......................................................................................  Tel. u Gospodarza ..........................................

Jeżeli jest podać adres własnej strony www ...................................  Jeżeli jest podać adres e-mail ....................................

OKRES przyjmowania gości od .................................................,  do .................................................,
(np. cały rok lub w wybranych miesiącach)                       wpisać dzień, miesiąc                wpisać dzień, miesiąc

Liczba pokoi gościnnych ...............................,     Liczba łóżek ............................,    Możliwe dostawki ..............................,
                                                        wpisać ILE                                wpisać ILE                                                 wpisać TAK lub NIE

Łazienka z WC:            tylko dla gości ........................................,        wspólna z gospodarzami ..........................................,
                  wpisać ILE                                                                                       wpisać ILE

Ciepła woda do mycia: cały dzień ..........................................,        w godzinach .................................................,
                                                                         wpisać TAK lub NIE                                                wpisać godziny

Możliwe wyżywienie: całodzienne ......................................,        wybrane posiłki .............................................,
                      wpisać TAK lub NIE                                               wpisać TAK lub NIE

Dostęp:
do lodówki ......................................,   do kuchni ......................................,         do telewizora ................................................,
                       wpisać TAK lub NIE                                    wpisać TAK lub NIE                                                      wpisać TAK lub NIE

ODLEGŁOŚCI:    od autobusu .........................,     od kolei .........................,          od głównej drogi .............................,
                         wpisać ile metrów     wpisać ile metrów              wpisać ile metrów

od jeziora .........................................., od rzeki ........................................,       od morza .............................................,
                           wpisać ile metrów         wpisać ile metrów                      wpisać ile metrów

od lasu ..........................,        od szlaków turystycznych .........................,        od wyciągów narciarskich  ..........................,
 wpisać ile metrów         wpisać ile metrów                                                           wpisać ile metrów

Region:            nadmorski ...............,    górski .................,   pojezierze ................,   równiny .................,   lasy ....................,
profil dominujący       wpisać TAK lub NIE     wpisać TAK lub NIE          wpisać TAK lub NIE       wpisać TAK lub NIE    wpisać TAK lub NIE

W okolicy są tereny dla:       wędkarzy..................,   myśliwych ..................,   żeglarzy ..................,   narciarzy .................,
                                                             wpisać TAK lub NIE            wpisać TAK lub NIE         wpisać TAK lub NIE          wpisać TAK lub NIE

są:    baseny pływackie  ................,   stadniny koni................,   zabytki przyrody................,   zabytki architektury................,
                                wpisać TAK lub NIE              wpisać TAK lub NIE                    wpisać TAK lub NIE                        wpisać TAK lub NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie Regioset oraz ich publikowanie w Portalu internetowym REGIOset
w celu promocji prowadzonego przeze mnie Gospodarstwa Agroturystycznego. Wiem, że mam prawo wglądu i aktualizacji tych danych.

Podpis Gospodarza i data .........................................    Podpis Sołtysa lub Gminy ......................................
Dod. informacje np. o możliwości korzystania z rowerów, kajaków, z internetu itp. wpisać na odwrocie ankiety >>>


