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KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 
Atrkacji/Obiektu/miejsca do „Dziennika odkrywcy pogranicza”  

 

Imię i nazwisko/ 
Nazwa firmy dokonującej zgłoszenia  

 

Adres  

Telefon  

E-mail  

1. Zgłaszam do udziału w projekcie OBIEKT/ 
MIJESCE/ ATRAKCJĘ służące rozwojowi 
turystyki. 
 

 

Opisać jaki/jakie nazwa i krótka 
charakterystyka. 

Proszę o udzielnie odpowiedzi na następujące pytania: 

a)  Czy zgłaszany obiekt/miejsce/atrakcja 
utożsamiany jest z otoczeniem, lokalnym 
dziedzictwem kulturowym, promuje 
tradycyjną, regionalną kuchnię i/lub 
rzemiosło, rękodzieło? 

 

Udzielić odpowiedzi TAK lub NIE. 

b)  Czy obiekt/miejsce/atrakcja  znajduje się w 
regionie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór 
Izerskich i Karkonoszy (polska i czeska 
strona), w obszarze wsparcia Programu 
Współpracy INTERREG Polska – 
Saksonia 2014-2020? 

 

Udzielić odpowiedzi TAK lub NIE 

c)  Czy obiekt/miejsce/atrakcja posiada 
dostępność dla osób niepełnosprawnych i 
dzieci w wózkach? 

 

Udzielić odpowiedzi TAK lub NIE 

d)  Czy obiekt/miejsce/atrakcja jest dostępne 
dla szerokiej grupy docelowej m.in. dla 
rodzin z dziećmi, młodzieży szkolnej, 
turystów, mieszkańców? 

 

Udzielić odpowiedzi TAK lub NIE, jeżeli 
nie to wymienić grupę docelową. 
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e)  Czy na miejscu jest możliwość, prezentacji 
miejsca, procesu produkcji, prezentacji 
poszczególnych etapów produkcji i/lub 
przeprowadzenia warsztatów, pokazu? 

 

Udzielić odpowiedzi TAK lub NIE. 

f)  Czy obiekt/miejsce/atrakcja jest dostępne 
przez cały rok? 

 
 

Proszę o napisanie w jakim okresie 
obiekt/ miejsce jest czynne. 

g)  Czy obiekt/miejsce/atrakcja jest mniej 
znane w regionie? 

 

 

Udzielić odpowiedzi TAK lub NIE. 

Osoby do kontaktu:  

Karin Pastuszka: karin.pastuszka@karr.pl I tel. 75 75 27 523  

Marat Sobolewska: marta.sobolewska@karr.pl I tel. 75 75 27 522  

Ja niżej podpisana/y oświadczam że:  

1. Zgłaszam obiekt/ miejsce/ atrakcję do udziału w projekcie pn.”Bliżej tradycji, bliżej siebie” z własnej 
dobrowolnej inicjatywy.  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zidentyfikowania i 
zaktualizowania zasobów lokalnych, w tym obiektów/ miejsc/ atrakcji przez Karkonoską Agencję 
Rozwoju Regionalnego S.A. zachowując prawo do ich wglądu, poprawienia lub usunięcia z Dziennika 
atrakcji zgodnie obowiązującymi przepisami.  

3. Zapoznałem/am się z Kaluzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych, 
która jest zawarta w Deklaracji uczestnictwa w projekcie.  

4. Zostałem/am poinformowany/a, iż działanie: Dziennik odkrywcy pogranicza jest realizowany w 
ramach projektu: „Bliżej tradycji, bliżej siebie” który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg 
V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020.  

 

 

  

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

(miejscowość i data)       (czytelny podpis) 


