
Regulamin zamieszczania danych teleadresowych oraz oferty w folderze promocyjnym „Turystyka wiejska” 

 

1. Niniejszy regulamin określa sposób gromadzenia informacji oraz danych na potrzeby publikacji 

 „ Turystyka wiejska” w regionie Warmii i Mazur. 

2. Słownik pojęć, które będą używane w dalszej części regulaminu: 

  

• nakładca – Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego Departament 

Turystyki 

• obiekt turystyki wiejskiej – gestor turystyki wiejskiej, którego obiekt oraz dane kontaktowe  

wraz z ofertą zostały opublikowane w wyżej wymienionej publikacji 

• publikacja – folder promocyjny „Turystyka wiejska” 

• użytkownik – osoba zainteresowana ofertą turystyki wiejskiej 

 

3. Publikacja jest formą promocji regionu Warmii i Mazur poprzez popularyzację turystyki wiejskiej oraz 

zagród edukacyjnych pośród turystów przez dystrybucję na krajowych oraz zagranicznych targach 

turystycznych oraz w Wojewódzkim Centrum Informacji Turystycznej. Publikacja jest platformą łączącą  

obiekt turystyki wiejskiej z  użytkownikiem  poprzez prezentację ofert turystyki wiejskiej. 

 

4. Zamieszczenie ofert obiektów turystyki wiejskiej w publikacji jest bezpłatne. 

 

5. W publikacji zamieszczone będą oferty: 

- skategoryzowanych, przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” obiektów 

turystyki wiejskiej z Warmii i Mazur; 

 - obiektów/członków Sieci Zagród Edukacyjnych z Warmii i Mazur; 

 - laureatów Konkursu Agro-Eko-Turystycznego Zielone Lato; 

 - innych zgłoszonych i zweryfikowanych przez nakładcę obiektów turystyki wiejskiej. 

 

6. Głównym wyznacznikiem innych zgłaszanych obiektów turystyki wiejskiej jest ich własna i obowiązująca 

strona internetowa, która będzie  głównym wyznacznikiem weryfikacji.` 

 

7. Informacje dotyczące oferty oraz danych kontaktowych zostały zgromadzone za pomocą: 

• formularza dostępnego pod linkiem  

http://tnij.org/gxxxld4  

• drogą mailową poprzez zapytanie, 

• korzystając z danych Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, 

• korzystając z danych udostępnionych przez Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Warmińsko – Mazurskiego,  w szczególności  danych Laureatów Konkursu Zielone 

Lato 2013, 2014, 2015, 

• korzystając z danych Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej Gospodarstwa Gościnne, 

• publikacji  „Turystyka wiejska” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 

roku 2014, 

• strony internetowej Warmińsko – Mazurskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego 

www.namazurach.pl  

 

8. Nakładca nie bierze odpowiedzialności za informacje dostępne na stronach internetowych obiektów 

turystyki wiejskiej oraz za podane w formularzu dane kontaktowe oraz ofertę. 

 

9. Dobór oferty do publikacji nastąpi po uprzedniej weryfikacji przez nakładcę.   

 

10. Wszelkie uwagi dotyczące publikacji należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres email 

dt@warmia.mazury.pl 

 

11. Wszelkie spory będą rozstrzygane na drodze polubownej. 

 


