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Załącznik nr 1 do Regulaminu

KRYTERIA OCENY
Kryteria ogólne, które muszą spełnić wszystkie obiekty:
1. Droga i oznakowanie
Ocenie zostanie poddany sposób dojazdu do obiektu i oznakowanie budynku.

2. Możliwość parkowania
Ocena miejsca dla samochodów, rowerów, innych pojazdów gości.
3. Ogólne warunki
Ocena warunków w pomieszczeniach dla gości.
4. Techniczne udogodnienia dla gości
Ocena udogodnień technicznych w obiekcie.
5. Powierzchnia pomieszczeń mieszkalnych
Ogólna ocena pokoi przeznaczonych dla gości.
6. Czystość, stan sanitarny
Ocena czystości w pokojach i częściach wspólnych dla gości.
7. Dodatkowe możliwości spędzania czasu wolnego w obiekcie
Punkty będą przyznane za wydzielone estetyczne i czyste miejsca, urządzone z myślą o gościach.
8. Możliwość przygotowania posiłków przez gości
Premiowane będą obiekty, w których znajduje się miejsce, w którym goście mogą przygotować
samodzielnie posiłek.
9. Wypożyczanie sprzętu gościom
Punkty otrzymają miejsca, które udostępniają turystom sprzęt do aktywnego spędzania czasu wolnego.
10. Informacja o atrakcjach okolicy
Ocena stopnia, w jakim goście mogą uzyskać dodatkowe informacje o okolicy i atrakcjach.
11. Wyżywienie
Punkty otrzymają miejsca, które oferują gościom wyżywienie.
12. Gospodarze
Ocenione zostaną komunikatywność i przyjazność gospodarzy.
13. Dodatkowe
Kryteria, za które będzie można otrzymać wyróżnienie:
13.1 Promocja gospodarstwa:
Prowadzenie własnej strony internetowej, własne ulotki i foldery, udział w celu promocji
gospodarstwa na targach i imprezach o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim.
13.2 Udogodnienia dla najmłodszych:
Urządzenia dodatkowe dla dzieci, zabawki, gry, biblioteczka dla najmłodszych, trampolina/basen przy
domu, miejsce do zabawy wewnątrz, wydzielony plac zabaw itp.
13.3 Lokalne tradycje:
Organizowanie warsztatów związanych z tradycyjnym rękodziełem bądź kulinariami, kąciki lokalne i
tradycji, uczestniczenie w pracach gospodarstwa itp.
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DODATKOWE KRYTERIA OCENY W KATEGORIACH
Z KLIMATEM
(wyjątkowy wygląd obiektu)

Ocenie zostanie poddany obiekt wyjątkowo estetyczny. Komisja oceni gospodarstwo w szczególności
w kryteriach:
1. Estetyka obiektu
Oceniony zostanie wyjątkowy wygląd zewnętrzny obiektu i jego najbliższe otoczenie: jednorodność stylowa
i współgrające ze sobą elementy (np. jednolite elementy, kolorystyka, charakter); rozwiązania w wyglądzie
podwórka i pomieszczeń gospodarskich wpływające dodatnio na ogólny wygląd całego obiektu.
2. Estetyka wnętrza
Dopasowanie pomieszczeń do ogólnego wyglądu obiektu; jakość i kompletność wyposażenia; styl,
wzornictwo, dekoracje; pokoje w określonym stylu, zastosowanie elementów regionalnych.
3. Otoczenie obiektu
Otoczenie obiektu jest naturalne, utrzymane estetycznie i czysto, zachęca do spędzenia w nim czasu; wiele
zieleni i kwiaty; ogród lub jego część są dostępne dla gości, w otoczeniu jest przestrzeń i można się czuć
swobodnie.

W SIODLE
(specjalizacja gospodarstwa w kierunku hodowli koni)

Ocenie zostanie poddany obiekt, w którym hoduje się konie i jest przygotowany na potrzeby turystyki
hippicznej. Komisja oceni gospodarstwo w szczególności w kryteriach:
1. Obecność w gospodarstwie koni
Zwierzęta są zadbane, mają odpowiednie warunki, miejsce dla nich jest zorganizowane i estetyczne, goście
mogą ze zwierzętami przebywać, karmić je, wykonywać przy nich prace pielęgnacyjne.
2. Oferta gospodarstwa dla miłośników konnej jazdy
Możliwość skorzystania z jazdy konnej lub pobrania nauki, organizowanie wyjazdów bryczką, kuligów bądź
wydarzeń tematycznych, specjalnie przygotowana oferta itp.
3. Warunki do korzystania z turystyki konnej
W pobliżu znajdują się miejsca, gdzie można wybrać się na przejażdżkę, np. szlaki leśne, konne itd.
W gospodarstwie są specjalnie wydzielone miejsca, gospodarze przygotowali infrastrukturę do korzystania
z jazdy konnej lub pobieranie lekcji nauki jazdy.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z PRZYGODĄ
(specjalizacja gospodarstwa w kierunku turystyki aktywnej)

Ocenie zostanie poddany obiekt przygotowany na potrzeby turystyki aktywnej. Komisja oceni
gospodarstwo w szczególności w kryteriach:
1. Urządzenia rekreacyjne
W obiekcie znajdują się urządzenia, z których można korzystać (ocena liczby i rodzajów urządzeń) pod
dachem i na powietrzu, np.: hamaki, urządzenia do ćwiczeń siłowych, place zabaw dla dzieci, baseny.
Właściciele dysponują sprzętem do wypożyczania, który udostępniają gościom (kajaki, rowery, skutery itd.).
2. Dalsza okolica
Obiekt jest położony w miejscu dogodnym na wycieczki piesze i rowerowe, w okolicy znajdują się szlaki
turystyczne i ścieżki do krótszych i dłuższych wycieczek, miejsca dogodne dla grzybobrania, wędkowania,
spływów kajakowych, wycieczek rowerowych.
3. Wsparcie w planowaniu pobytu
Gospodarze chętnie pomagają gościom w planowaniu wypoczynku, udostępniają materiały informacyjne
(ulotki, foldery) o okolicy, dysponują wiedzą pozwalającą zaplanować wycieczki, chętnie doradzają
i dostosowują posiadaną wiedzę do potrzeb i możliwości gości.

ZE SMAKIEM
(specjalizacja gospodarstwa w kierunku lokalnej kuchni)

Ocenie zostanie poddany obiekt serwujący lokalną, tradycyjną kuchnię. Komisja oceni gospodarstwo
w szczególności w kryteriach:
1. Odniesienie do regionu
Gospodarstwo przygotowuje dla gości posiłki, w szczególności dania lokalne i tradycyjne, korzysta
z lokalnych produktów i serwuje potrawy od dawna cieszące się uznaniem i dobrze znane w danym regionie.
Gospodarze mają wiedzę na temat potraw lokalnych, potrafią o nich opowiadać i propagować wiedzę na
temat kulinarnych wartości regionu.
2. Pochodzenie produktów
Przy przygotowywaniu potraw dla gości gospodarze korzystają w dużej mierze z produktów z własnego
gospodarstwa i od lokalnych producentów. Właściciele znają produkty, z których gotują, potrafią udzielić
informacji na ich temat.
3. Specjalność gospodarstwa
Gospodarstwo serwuje przynajmniej jedno danie, które jest specjalnością obiektu. Jest to danie oparte na
lokalnych produktach, ma powiązania z tradycją danego regionu i wykorzystuje jego zasoby.

