SYSTEM REKOMENDACJI

MIEJSC PRZYJAZNYCH ROWERZYSTOM
NA WSCHODNIM SZLAKU ROWEROWYM GREEN VELO

Spotkanie promocyjno-informacyjne, czerwiec 2015 r.

Miejsca Przyjazne Rowerzystom (MPR-y) stanowią istotny element koncepcji rozwoju produktu
turystycznego "Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo".
Idea MPR-ów polega na nawiązaniu trwałej współpracy z podmiotami, oferującymi usługi noclegowe,
gastronomiczne i dostęp do atrakcji turystycznych wzdłuż powstającego szlaku w sposób pozwalający
na utworzenie nie istniejącej do tej pory w Polsce oferty turystycznej, dedykowanej turystom
rowerowym.
Utworzenie sieci MPR-ów (Miejsc Przyjaznych Rowerzystom) pozwoli na wzmocnienie sfery usług
wzdłuż szlaku, znacząco zwiększając możliwość osiągnięcia założonych w działaniu "Trasy Rowerowe
w Polsce Wschodniej" wskaźników rezultatu w zakresie utworzenia nowych miejsc pracy i nowych
miejsc usługowych w sektorze turystycznym.
Model współpracy przewiduje opracowanie systemu rekomendacji tych obiektów w drodze
transparentnego konkursu, prowadzonego w oparciu o szczegółowy regulamin. Zainteresowane
podmioty zadeklarują szereg działań na rzecz turystów rowerowych. Znacząco poszerzy to zakres
i dostępność usług turystycznych na szlaku "Green Velo".

Projekt graficzny plakietki informującej turystę o spełnianiu przez obiekt usługowy
standardu Miejsca Przyjaznego Rowerzyście.

W zamian za przystąpienie do systemu rekomendacji, obiekty uczestniczące w nim otrzymają
wsparcie promocyjne (nie obejmujące bezpośrednich działań o charakterze reklamowym) w ramach
działań na rzecz rozwoju i promocji produktu turystycznego "Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo".

Założenia systemu rekomendacji MPR
Obiekty ubiegające się o rekomendację Miejsca Przyjaznego Rowerzystom zlokalizowane muszą być
(prowadzić działalność) na obszarze Polski Wschodniej (tj. województwa: lubelskie, podlaskie,
świętokrzyskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie) na terenie tzw. korytarza Wschodniego Szlaku
Rowerowego Green Velo. Obszar ten określony jest precyzyjnie w załącznikach do regulaminu akcji.
Jest to związane z obszarem realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
z którego finansowane jest opracowanie i wdrożenie systemu rekomendacji MPR.

System rekomendacji wdrażany będzie w oparciu o regulamin, precyzyjnie określający zasady
i procedury wyboru Miejsc Przyjaznych Rowerzystom. Regulamin ten zawiera:
1)
2)
3)
4)

Ideę i ogólne założenia systemu rekomendacji,
Zasady nieodpłatności, otwartości i transparentności systemu rekomendacji,
Procedurę naboru zgłoszeń , ich oceny oraz weryfikacji,
Rodzaje obiektów, którym nadawane będzie kryterium "przyjazny rowerzystom":
 obiekty noclegowe,
 atrakcje turystyczne,
 obiekty gastronomiczne,
 centra informacji turystycznej,
 pozostałe obiekty usługowe.
5) Wykaz standardów, branych pod uwagę przy rekomendacji Miejsca Przyjaznego
Rowerzystom, dla wszystkich typów obiektów:
1.
2.
3.
4.

możliwość skorzystania przez turystę z pobytu na jedną dobę;
możliwość bezpiecznego i nieodpłatnego przechowania rowerów;
możliwość nieodpłatnego wysuszenia mokrych ubrań i sprzętu;
dostęp aneksu kuchennego – miejsca dającego możliwość samodzielnego
przygotowania posiłku;
5. nieodpłatne udostępnianie narzędzi do podstawowych napraw rowerów;
6. bezpieczny, nieodpłatny parking rowerowy;
7. bezpieczne, nieodpłatne przechowywanie sprzętu i wyposażenia rowerowego oraz
bagażu rowerzysty;
8. odległość od Szlaku Green Velo;
9. wydzielenie na terenie obiektu miejsca na nieodpłatny i nie wymagający
dodatkowych pozwoleń odpoczynek dla rowerzystów;
10. bezpieczny, nieodpłatny parking samochodowy, udostępniony dla turystów
rowerowych na dłuższy pobyt (powyżej 24 godzin);
11. oferta transportu rowerów, bagażu, pojazdów lub gości do kolejnego etapu
wyprawy/węzła komunikacyjnego;
12. sprzedaż części zamiennych do rowerów lub posiadanie aktualnej informacji o
pobliskich punktach serwisowych i sklepach rowerowych;
13. serwowanie pełnowartościowych śniadań dla rowerzystów;
14. przygotowywanie suchego prowiantu "na wynos" (lunch pakietów);
15. oferta wypożyczenia rowerów;
16. oferta udziału w wycieczkach rowerowych w okolicy obiektu;
17. oferta pośrednictwa w rezerwacji noclegu w kolejnym obiekcie noclegowym
posiadającym rekomendację Miejsca Przyjaznego Rowerzystom
6) Formy wsparcia promocyjnego oraz zakresu działań informacyjnych realizowanych na rzecz
rekomendowanych obiektów.
7) Założenia systemu monitoringu i sprawozdawczości w ramach systemu rekomendacji.

DODATKOWE INFORMACJE I DOKUMENTY DOTYCZĄCE INICJATYWY SYSTEMU
REKOMENDACJI ZNALEŹĆ MOŻNA NA STRONIE WWW.GREENVELO.PL

