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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
Materiał opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej “Krajowa Sieć 

Obszarów Wiejskich” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 

 

Zapraszamy wszystkich właścicieli kwater agroturystycznych z terenu całej Polski  

do udziału w konkursie  pn. „Bezpieczna kwatera”. 

 

Celem konkursu jest identyfikacja i upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie wdrożenia w 

wiejskiej bazie noclegowej działań związanych z podwyższonymi standardami epidemiologicznymi. 

Oceniane będą również wszelkie działania zrealizowane w obiektach turystyki wiejskiej związane z 

dostosowaniem oferty do nowej sytuacji wynikającej z pandemii COVID-19 oraz wymagań 

prozdrowotnych turystów.  

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zapoznanie się z regulaminem oraz wypełnienie 

zgłoszenia i przesłanie wraz z materiałami wizualnymi (np. zdjęcia, filmy) za pośrednictwem strony 

internetowej https://odpoczywajnawsi.pl/bezpieczna-kwatera/. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 

listopada 2021 roku do godz. 10.00.  

Oferty zostaną ocenione przez komisją konkursową oraz w głosowaniu przez internautów – czyli 

podwójna szansa na wygraną.  

Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone podczas uroczystej 

konferencji. Dodatkowo jedną z form gratyfikacji jest pakiet promocyjny obiektu na stronie 

internetowej kampanii „Odpoczywaj Na Wsi” – intensywnie promowanej obecnie w Internecie oraz 

kampania w mediach społecznościowych.  

Zachęcamy do udziału w konkursie – już samo uczestnictwo jest doskonałym sposobem na 

autopromocję.  

Organizatorem konkursu jest Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” na 

zlecenie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.   

Wszystkie informacje dotyczące konkursu pn. „Bezpieczna kwatera” dostępne są na stronie 

www.odpoczywajnawsi.pl/bezpieczna-kwatera/. W razie pytań prosimy o kontakt  

e-mail federacja@agroturystyka.pl bądź telefoniczny 666 361 423 

 


