
Zgłoszenie/aktualizacja (niepotrzebne skreślić) 

do bazy gospodarstw agroturystycznych  

prowadzonej przez ŚODR Modliszewice na stronie www.sodr.pl  

 

1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………... 

2. Nazwa gospodarstwa ……………………………………………………………………….. 

3. Adres: (miejscowość, ulica, nr domu, kod, poczta) 

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

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

gmina ……………………………..….…, powiat…………………………………………..…. 

telefon ……………………………….….., fax. ………………………………………………... 

adres mailowy …………………………..., adres internetowy …………………………............ 

4. Miejsca noclegowe (proszę podać liczbę pokoi) 

l.p. pokoje liczba pokoi 

1. 1-osobowe  
2. 2-osobowe  
3. 3-osobowe  
4. 4-osobowe  
5. wieloosobowe / liczba miejsc  

 

5. Udogodnienia (zaznaczyć X w odpowiedniej rubryce) 

l.p. wyszczególnienie X 

1. całodzienne wyżywienie  
2. łazienki i wc w pokojach  
3. przystosowane dla osób niepełnosprawnych  
4. możliwość przyjazdu ze zwierzętami  

 

6. Atrakcje w gospodarstwie lub otoczeniu (zaznaczyć X w odpowiedniej rubryce,  
      w przypadku atrakcji poza gospodarstwem podać orientacyjną odległość) 

l.p. wyszczególnienie X 
odległość  

w km 

1. wędrówki piesze   

2. wędkowanie   
3. jazda konna   

4. wypożyczanie rowerów   

5. boisko sportowe   

6. ognisko/grill   



7. kąpielisko   

8. wyciąg narciarski   

9. miejsce na ustawienie namiotów   

10. zabytki   

11. zabytki sakralne   

12. las   

13. sad owocowy   

14. Inne atrakcje ( podać jakie)   

7. Czy gospodarstwo posiada kategoryzację? 

TAK / NIE (jaką?) * ………………………………………………………………………… 

8. Gospodarstwo czynne: 

a) sezonowo (w jakich miesiącach) TAK / NIE*………………………………………… 

b) w okresie świątecznym (jakim) TAK / NIE*………………………………………… 

 

9. Sprzedaż produktów pochodzących z gospodarstwa (jakie produkty oraz w jakim okresie 

lub dniach prowadzona jest sprzedaż) TAK / NIE* ……………………………………….…. 

………………………………………………………………………………………………… 

10. Dodatkowe informacje (co wyróżnia gospodarstwo) 

 

UWAGA! 

Wypełnione czytelnie zgłoszenie/aktualizację wraz z oświadczeniem proszę przekazać doradcy 
lub przesłać na adres: 

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach 
Modliszewice, ul. Piotrkowska 30 
26-200 Końskie 

z dopiskiem Agroturystyka /dział ROW 

Aktualizację oferty można dokonywać do 31 listopada każdego roku. Drobne zmiany (np. 

numer telefonu, adres strony internetowej) można zgłaszać telefonicznie. 

Dodatkowe informacje: Teresa Wąsik / Anna Michalska / Monika Sadowska  

tel.: 41 372 22 84 do 86 ; e-mail: gwia@sodr.pl 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić



  Załącznik nr 9 do Polityki bezpieczeństwa ochrony    

   danych osobowych dla ŚODR Modliszewice 

 

         ……………………………. 

               miejscowość, data 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

 

Ja    ……………………………………………………………………………………….. 

imię i nazwisko 

zamieszkały w ……………………………………………………………………………. 

adres zamieszkania, tel.  

 

Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych 

osobowych, w celu realizacji usług informacyjnych, doradczych, szkoleniowych i 

upowszechnieniowych, wynikających z ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego 

przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, Modliszewice, ul. 

Piotrkowska 30, 26-200 Końskie, modliszewice@sodr.pl., będącego administratorem danych. 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że zgoda może być 

wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

 

 

…………………………………………………………………………… 

czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

 


