OPIS OBIEKTU (pola biwakowego)
1. Nazwa własna obiektu: ………………………………………………………………………………………………………
Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Położenie obiektu:
Powiat:

gmina:

……………………….………………

Komunikacja : PKP

………………………………… m ……………, PKS ………………...……………….
/nazwa dworca/
/ miejscowość/

Komunikacja miejska
Najbliższe jeziora:

……………………….………………

m ……….……

……………………….……………… , ……………………….……………… , m ………………………
/rodzaj, nr/
/przystanek/

……….…….………………… m ………...…… , …………………………………….… m …………….….
/nazwa/
/nazwa/

Las …………………m, obiekty godne zwiedzania, odległość

…………………………………………………………

……………………….……………………………………….……………………………………….………………………………………….

3. Pokoje i miejsca noclegowe oraz informacja o stałym lub sezonowym charakterze
świadczonych usług
Pokoje

Miejsca noclegowe

Wyszczególnienie
ogółem

z łaz. i WC

ogółem

całoroczne

sezonowe (czas trwania)

ogółem
w tym w pokojach 1-os.
w tym w pokojach 2-os.
w tym w pokojach 3-os.
W tym w pokojach 4-os.
w tym w pokojach ponad
4-os.
w tym w domkach turyst.
apartamenty
W tym pola biwakowe

4. Wyposażenie i urządzenia sportowo-rekreacyjne
Rodzaj urządzeń

x - tak
- nie
1

0

Rodzaj urządzeń

Siłownia
Basen kryty
Kort tenisowy

01
02
03

Boisko do siatkówki lub
koszykówki
Mini golf
Sauna
Solarium

04

0
Bilard
Tenis stołowy
Wypożyczalnia
sprzętu
pływającego
Wypożyczalnia rowerów

05
06
07

Ścieżka zdrowia
Pokój zabaw dla dzieci
Możliwość jazdy konnej

x - tak
- nie
1
08
09
10
11
12
13
14

1

5. Placówki gastronomiczne
Rodzaj placówek gastronomicznych
0
Restauracje
Bary i kawiarnie
Stołowki
Punkty gastronomiczne
Organizacja dyskotek, dansingów/**
/* - wpisać liczbę

01
02
03
04
05

Własne/*
1

Obce/*
2

tak – nie /**

tak – nie /**

/** - niepotrzebne skreślić

6. Wyposażenie w inne urządzenia
x - tak
- nie
1

0
Sale konferencyjne
Parking
Parking strzeżony
Plaża i kąpielisko

01
02
03
04

7. Lokalizacja obiektu /załączyć plan, mapę lub inny materiał – folder, broszurkę itp.
pozwalający na łatwe zlokalizowanie obiektu/

8. Ogólny widok obiektu /załączyć zdęcie lub ulotkę reklamową za zdjęciem obiektu/

…………………………….
/miejscowość, data/

................................................ ...........
/pieczątka i podpis wnioskodawcy/

2

