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Załącznik nr 1 do Regulaminu

KRYTERIA OCENY
Kryteria ogólne przyznawania punktów na podstawie formularza zgłoszeniowego oraz dokumentacji
zdjęciowej i ewentualnej wizji lokalnej.
1. Lokalizacja 0-2 pkt.
Odległość obiektu od atrakcji turystycznej o charakterze przyrodniczym i kulturowym (np. lasy,
zbiorniki wodne, rzeki, zabytki kulturowe).
a) powyżej 2 km – 0 pkt
b) od 1 km do 2 km – 1 pkt
c) w bezpośrednim sąsiedztwie – 2 pkt
2. Udogodnienia techniczne 0-7 pkt.
2.1 Standardy sanitarne
a) wszystkie pokoje mają wspólną łazienkę – 0pkt,
b) minimum połowa pokoi ma oddzielną łazienkę – 1 pkt,
c) każdy pokój wyposażony jest w oddzielną łazienkę - 2 pkt
2.2 Dostęp do kuchni
a) brak dostępu w pokoju do podstawowego wyposażenia

(naczynia, sztućce, czajnik

bezprzewodowy) i w pełni wyposażonego aneksu kuchennego - 0 pkt,
b) każdy pokój wyposażony w podstawowe wyposażenia (naczynia, sztućce, czajnik
bezprzewodowy) – 1 pkt,
c) ogólnodostępny, w pełni wyposażony aneks kuchenny – 2 pkt.
2.3 Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych
a) nie – 0 pkt,
b) tak – 1 pkt.
2.4 Dostęp do Wi-Fi
a) nie – 0 pkt,
b) tak – 1 pkt.
2.5 Dostęp do dodatkowych pomieszczeń w których można przechowywać rowery, wózki, hulajnogi
itp.
a) nie – 0 pkt,
b) tak – 1 pkt.

3. Baza rekreacyjna gospodarstwa 0-3 pkt
Dodatkowe wyposażenie gospodarstwa w sprzęt rekreacyjny oraz atrakcje rekreacyjne gospodarstwa
a) brak dodatkowego wyposażenia, sprzętu rekreacyjnego oraz atrakcji - 0 pkt
b) gospodarstwo oferuje sprzęt rekreacyjny oraz atrakcje w ilości 1-4 – 1 pkt
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c) gospodarstwo oferuje sprzęt rekreacyjny oraz atrakcje w ilości 5-8 – 2 pkt.
d) gospodarstwo oferuje sprzęt rekreacyjny oraz atrakcje w ilości 9-12 – 3 pkt
4. Wyżywienie i możliwość zakupu produktów w gospodarstwie 0-4 pkt
Zapewnienia

wyżywienia

oraz

zakupu

produktów

lokalnych,

ekologicznych

wytwarzanych

bezpośrednio w gospodarstwie.
4.1 Zapewnienie wyżywienia
a) brak możliwości wyżywienia – 0 pkt,
b) gospodarze oferują przygotowane przez siebie posiłki w postaci częściowego wyżywienia
(śniadanie lub obiadokolacja) – 1 pkt,
c) gospodarze oferują przygotowane przez siebie posiłki w formie pełnego wyżywienia
(śniadanie i obiadokolacja) – 2 pkt.
4.2. Możliwość samodzielnego przygotowania posiłków (w kuchni, aneksie itp.)
a) nie – 0 pkt
b) tak - 1 pkt
4.3 Zakup produktów lokalnych, ekologicznych wytwarzanych bezpośrednio w gospodarstwie
a) brak możliwości zakupu produktów lokalnych, ekologicznych wytwarzanych bezpośrednio w
gospodarstwie – 0 pkt,
b) możliwość zakupu produktów lokalnych, ekologicznych wytwarzanych bezpośrednio w
gospodarstwie – 1 pkt
Kryteria przyznawania punktów na podstawie załączonego do zgłoszenia filmu promującego
dodatkowe atrakcje gospodarstwa.
1. Życie na wsi 0-3 pkt:
Atrakcje związane z kultywowaniem tradycji na wsi. Oceniana będzie możliwość zdobycia nowych
doświadczeń i wiedzy związanej z tradycją i kulturą na obszarach wiejskich, m.in. poprzez obcowanie z naturą
i zwierzętami znajdującymi się w gospodarstwie, uczestnictwo w warsztatach: rękodzieła, wypieku chleba,
ubijania masła, a także uczestnictwo w codziennych pracach wykonywanych przez gospodarzy na roli.
Gospodarstwo spełniające ww. kryterium, musi przedstawić w interesujący i oryginalny w sposób atrakcyjność
swojego obiektu pod kątem najmłodszych odwiedzających. Istotną rolę będzie odgrywała kreatywność
właścicieli oraz pomysł i forma realizacji.
2. Aktywność w terenie 0-3 pkt:
Zaproponowane przez gospodarzy możliwości skorzystania z aktywności w terenie w najbliższej okolicy
gospodarstwa. Oceniana będzie możliwość spędzenia wolnego czasu m.in. poprzez zorganizowanie gier,
konkursów i wycieczek terenowych, spływów kajakowych czy też jazdy konnej. Gospodarstwo spełniające ww.
kryterium, musi przedstawić w interesujący i oryginalny w sposób atrakcyjność swojego obiektu pod kątem
najmłodszych odwiedzających. Istotną rolę będzie odgrywała kreatywność właścicieli oraz pomysł i forma
realizacji.
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3. Lokalne smaki 0-3 pkt
Lokalne smaki gospodarstwa. Ocena wg kryterium będzie polegała na ocenie możliwości degustacji
zaprezentowanych w filmie lokalnych, ekologicznych produktów wytwarzanych w gospodarstwie (np. wędliny,
sery, powidła) oraz regionalnych potraw przyrządzanych według tradycyjnych receptur. Ważnym aspektem
będzie serwowanie przez gospodarzy produktów i potraw wywodzących się z danego regionu i cieszących się
uznaniem wśród odwiedzających, zaprezentowanych w formie krótkiego pokazu kulinarnego. W ocenie tego
kryterium niebagatelne znaczenie będzie miało zaangażowanie gospodarzy – wiedza na temat potraw
lokalnych, umiejętność opowiadania o nich i propagowania wiedzy na temat kulinarnych wartości regionu,
oryginalny pomysł, pasja i miłość do tradycyjnej polskiej kuchni.

