
                                                                              

Marszałek Województwa Pomorskiego     

 
 

VI edycja konkursu województwa pomorskiego 
„Przyjazny Hotel Województwa Pomorskiego 2014” 

Wypełnij ankiet ę i zgło ś swój obiekt do nagrody. 
Pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego 

 

 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY 
 
I. DANE ADRESOWE 
 
1. Nazwa hotelu ......................................................................................................................................  
 
2. Adres hotelu (ulica i nr, kod, miejscowość) ......................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................... 
 
3. Numer telefonu ................................................................................................................................... 
 
4. Numer faksu ........................................................................................................................................ 
 
5. Adres internetowy/e-mail .................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 
 
6. Imię i nazwisko, nr telefonu osoby, z którą należy się kontaktować w sprawie konkursu: .................. 
................................................................................................................................................................. 
       
         ________________________________ 
             Pieczątka i podpis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

HOTEL ……………………………………………………………………. Dnia ………………………. 
 
 

Wymagania dla grupy I i II obiektów 
 
Lp. Przedmiot dostosowania obiektu jego otoczenia oraz wnętrza Punktacja Spełnienie 

wymogu 

1. Stanowisko postojowe  dla samochodu na czas przyjazdu i odjazdu o.n 2 pkt ………. 
2. Odległość parkowania samochodu nie większa niż 5 metrów,  

 - liczba oznakowanych stanowisk parkingowych zapewnionych dla o.n. 
…………… (2 pkt) 

2 pkt ………. 

3. Zapewnienie bezpośredniego wej ścia  do obiektu dla o.n.  
- likwidacja progów i zróżnicowanych poziomów posadzek (2 pkt.) 
- drzwi automatycznie otwierane (2 pkt) 

4 pkt ………. 
………. 

4. Recepcja  z obniżonym stanowiskiem do obsługi o.n. poruszających się na 
wózku (wysokość lady recepcyjnej 90 cm, wysokość podjazdu 67 cm.) 
- dostępność telefonu, faxu, 

4 pkt  
………. 

5. Węzeł higieniczno – sanitarny ogólnodost ępny  przystosowany do potrzeb 
o.n. wyposażony w poręcze i uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń 
higieniczno – sanitarnych posiadający powierzchnię manewrową 1,5 x 1,5 m 
- osobny dla o.n. - (1 pkt) 
- sygnalizacja przywoławcza z recepcją - (1 pkt) 
- posadzki antypoślizgowe - (1 pkt) 

3 pkt  
 

………. 
………. 
………. 

 
6. Jednostka mieszkalna z w.h.s. przystosowana do potrzeb o.n. z pełnym 

dostępem do poszczególnych elementów wyposażenia i części składowych 
jednostki mieszkalnej dla o.n. poruszających się na wózkach (w.h.s. wyposażony w 
poręcze i uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych) 
- zapewnienie umeblowania umożliwiającego korzystanie o.n. - (2 pkt) 
- wysokość podjazdu pod płytę stołu, biurka, umywalkę min. 67 cm. - (2 pkt) 
- szafa, wieszaki w szafie garderobianej (obniżony drążek z wieszakami do     
  poziomu ok. 1,40 m. - (2 pkt) 
- wieszak na wierzchnią odzież umieszczony na wysokości ok. 1,40m. - (2 pkt) 
- telefon, sterowanie telewizorem dostępne z łóżka - (2 pkt)  
- instalacja gniazd wtykowych, wyłączniki światła w strefie dostępnej dla    
  osoby siedzącej - (1 pkt) 
- sygnalizacja przywoławcza, dźwiękowa, alarmowa - (2 pkt) 
 

13 pkt  
 

………. 
………. 
………. 

 
………. 
………. 
……….. 

 
……….. 

 

7. Usługi gastronomiczne  dostępne na poziomie recepcji, wyposażenie,  
umeblowanie umożliwiające korzystanie z usług o.n., w odległości od w.h.s. ….. 

2 pkt  
………. 

 
8. Dźwig osobowy  (jeżeli jest to niezbędne) 

- przyciski sterujące windami powinny być opisane w sposób czytelny  
  dla osób niewidomych i niedowidzących, na wys. 0,8-1,20 m. - (2 pkt) 
- sygnalizacja dźwiękowa (informacja głosowa) - (2 pkt) 
 

4 pkt  
………. 
………. 

9. Oferta specjalna adresowana dla pobytu o.n. 
 

2 pkt ………. 

10. Wewnętrzne oznakowanie , znaki, tablice informacyjne i kierunkowe, 
piktogramy stosowane dla osób niepełnosprawnych 

2 pkt. ………. 

11. Zastosowanie rozwi ązań kolorystycznych , fakturowych w celu poprawienia 
orientacji w otoczeniu  

1 pkt. ………. 

12. Inne udogodnienia dla osób poruszających się na wózkach (np. dostępność 
wózka dla o.n)  ……………………………………………… 

1 pkt. ………. 

13. Inne udogodnienia dla osób niedosłyszących i głuchych (np. Internet) 
………………………………………………. 

1 pkt. ………. 

14. Inne udogodnienia dla osób niedowidzących i niewidomych (np. telefon z 
przystosowaną klawiaturą, możliwość skorzystania z komputera) 
…………………………………………………………… 

1 pkt.  
………. 

15.  Możliwość korzystania z zakwaterowania i zakresu świadczonych usług z psem 
przewodnikiem. 

1 pkt. ………. 



16. Udogodnienia dla dzieci: 
- łóżeczko dla małego dziecka oraz dodatkowe poduszki, wanienka dla dziecka 
oraz ręczniki,   
- restauracja z krzesełkiem do jedzenia, menu dla dzieci, 
- toaleta ogólnodostępna z przewijakiem, 
- kącik zabaw dla dzieci (możliwość opiekunki, książeczki do czytania, gry i 
zabawy rodzinne), 
- oferta pobytów rodzinnych.  

12 pkt.   

17. Zagospodarowanie  otoczenia obiektu (np. zewnętrzny plac zabaw dla dzieci). 2 pkt. ………. 
18. Informacja /oferta  o obiekcie zamieszczona w Internecie.  1 pkt. ……….. 
19. Inne znaczące udogodnienia (np. schodołaz, informacje dostępne w Braill’u) 

- ……………………….. 
2 pkt. ………… 

20. Dost ępność usług dodatkowych  dla o.n. 
- zapewnienie płytek ceramicznych z odpowiednim ryflowaniem lub szorstką 
   fakturą (antypoślizgową) -(2 pkt), 
- likwidacja progów i zróżnicowanych progów posadzek - (2pkt) 

4 pkt. ………. 
 

………... 

 
Dla grupy II (hotele, motele, pensjonaty kat. ****-*****)- dodatkowe 
21. Zespół odnowy biologicznej  dostępność wszystkich usług dla o.n. min. dwa 

rodzaje usług dostosowanych do potrzeb o.n. np.: masaże, sala do ćwiczeń, itp.,  
- zapewnienie drzwi automatycznie otwieranych, (2 pkt) 
- zapewnienie płytek ceramicznych z odpowiednim ryflowaniem lub   
  szorstką fakturą (antypoślizgową), (2 pkt) 
- likwidacja progów i zróżnicowanych poziomów posadzek, (2 pkt) 
- specjalistyczne szkolenie pracownika do obsługi o.n., (2 pkt) 
- inne udogodnienia np. dla dzieci (2 pkt) 

10 pkt.  
 

………. 
………. 
………. 
………. 
………. 

 


