REGULAMIN UCZESTNICTWA
W PROGRAMIE „BEZPIECZNA KWATERA”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Postanowienia Regulaminu regulują kwestie uczestnictwa w programie „Bezpieczna
kwatera”, zwanym dalej Programem.
2. Realizatorem programu jest: Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”
z siedzibą w Nałęczowie, ul. 1 Maja 16 zwany dalej Organizatorem.
3. Wdrożenie programu jest realizowane w ramach projektu „Odpoczywaj na wsi bezpiecznie”,
który jest wsparty finansowo przez Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.
§2
CEL PROGRAMU
1. Celem programu jest:
a. zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego gościom oraz właścicielom obiektów turystyki
wiejskiej,
b. poprawa profesjonalizmu w prowadzonej działalności turystycznej na wsi,
c. promocja obiektów spełniających kryteria określone w § 3.
§3
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
1. Uczestnikiem produktu może być każdy osoba fizyczna, która:
a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b. jest osobą pełnoletnią,
c. posiada obiekt noclegowy wpisany do właściwej ewidencji lub rejestru, jeśli taki wpis jest
wymagany przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 (z późniejszymi zmianami) o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów
wycieczek i przewodników turystycznych,
d. jest członkiem stowarzyszenia agroturystycznego przynależnego do Polskiej Federacji
Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” lub posiada aktualną kategoryzację
obiektu zgodnie z regulaminem kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej,
2. Spełnia następujące kryteria:
•

Posiada opracowany i widoczny regulamin bezpiecznego pobytu zgodny z zaleceniami GIS

•

Widoczne instrukcje dezynfekcji i mycia rąk

•

Jest wyposażony w certyfikowane płyny do dezynfekcji

•

Osobie/grupie osób wynajmowany jest na wyłączność pokój z łazienką lub Samodzielna
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•

W przypadku świadczenia wyżywienia, w obiekcie są:

➢ wyznaczone stoliki dla poszczególnych pokoi, lub
➢ wyznaczone godziny korzystania ze stolików dla poszczególnych pokoi, lub
➢ żywność dostarczana bezpośrednio do pokoi.
•

W przypadku oferty samodzielnego przygotowania posiłków (w kuchniach ogólnodostępnych
dla gości) wyznaczone są godziny korzystania z kuchni

•

Sprzęt turystyczny udostępniany gościom (np. rower, kajak itp.), jest dezynfekowany po
każdym użyciu,

•

Zabawki, sprzęt oraz dekoracje są łatwe do dezynfekcji

•

Obiekt jest dezynfekowany po każdym wyjeździe Gości,

3. Zasady przystępowania do programu:
W celu przystąpienia do programu uczestnik:
a. Właściciel obiektu posiadającego aktualną kategoryzację - wysyła w wersji elektronicznej
na adres e-mail: federacja@agroturystyka.pl formularz zgłoszeniowy (wypełnione
wszystkie pola wraz z oświadczeniami) oraz zdjęcia, które potwierdzą spełnienie
wymagań,
b. Właściciel obiektu zrzeszonego w stowarzyszeniu agroturystycznym należącym do
Federacji, lecz nieskategoryzowanego - wysyła w wersji elektronicznej na adres e-mail:
federacja@agroturystyka.pl wypełniony formularz zgłoszeniowy (wypełnione wszystkie
pola wraz z oświadczeniami) oraz zdjęcia, które potwierdzą spełnienie wymagań.
b.1.W przypadku obiektu zrzeszonego w stowarzyszeniu agroturystycznym należącym do
Federacji, lecz nieskategoryzowanego Organizator zwróci się z prośbą o opinię na
temat obiektu do Prezesa rodzimego stowarzyszenia (mailowo lub telefonicznie).
4. Organizator dokonuje weryfikacji przesłanych materiałów pod względem formalnym
i merytorycznym nadesłanych formularzy i zdjęć i podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu
bądź o odmowie zakwalifikowania do projektu.
5. Organizator może prosić o uzupełnienie brakujących informacji.
6. Organizator zastrzega, że w przypadku skargi związanej z niezgodnością stanu faktycznego
kwatery lub kontroli uczestnik zostaje wykreślony z programu Bezpieczna Kwatera.
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§4
ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA
Organizator zobowiązuje się wobec uczestnika programu „Bezpieczna Kwatera” do następujących
działań:
1. Przesłania logotypu „Bezpieczna Kwatera” do celów promocyjnych.
2. Promocji obiektu w serwisie www.agroturystyka.pl – umieszczenie obiektu wraz ze zdjęciami,
opisem w module Bezpieczna kwatera.
3. Promocji obiektu na kanale fanpage Agroturystyka (post na Facebook), jako zaproszenie do
obiektu, z gwarancją przestrzegania w nim wszystkich środków bezpieczeństwa w związku z
funkcjonowaniem w dobie pandemii COVID.
4. Promocji obiektu w serwisie www.odpoczywajnawsi.pl – zdjęcie, dane teleadresowe, krótka
charakterystyka obiektu.
5. Możliwości wzięcia udziału w innych działaniach promocyjnych realizowanych przez
Organizatora.

§5
ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA
Uczestnik przystępując do programu „Bezpieczna Kwatera” zobowiązuje się do:
1. Przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
2. Promocji programu „Bezpieczna Kwatera”.
3. Informowania Organizatora o wszelkich zmianach mających wpływ na status „Bezpieczna
Kwatera”.
4. Umieszczenia oznakowania „Bezpieczna kwatera” w widocznym miejscu na budynku oraz na
własnych stronach internetowych.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Za spełnienie wymagań określonych w § 3 odpowiada Uczestnik.
2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to
na pogorszenie warunków uczestnictwa w produkcie bądź zmiany są niezależne od
Organizatora.
3. Przystępując do produktu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem.

ul. 1 Maja 16, 24-150 Nałęczów, tel. 81 501 43 11, 666 361 423
federacja@agroturystyka.pl, www.pftw.pl, www.agroturystyka.pl, www.odpoczywajnawsi.pl
NIP: 526 17 71 733, nr konta: 65 1090 1883 0000 0005 0600 1063

§7
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Federacja Turystyki Wiejskiej
„Gospodarstwa Gościnne” - administrator serwisów: www.agroturystyka.pl, www.pftw.pl,
www.odpoczywajnawsi.pl z siedzibą w Nałęczowie, ul. 1 Maja 16, 24-150 Nałęczów.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu promocji Państwa oferty na stronie
www.agroturystyka.pl, www.pftw.pl, www.odpoczywajnawsi.pl.
3. Przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych
osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Wykorzystywane dla celów promocyjnych dane osobowe zostały pozyskane od Państwa oraz
Stowarzyszeń Agroturystycznych zrzeszonych w Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej
„Gospodarstwa Gościnne”, których Państwo jesteście członkami, w celu promocji Państwa
oferty.
5. Ponieważ podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda,
informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.
6. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
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