
ZAŁĄCZNIK  1d 
  

WYPOSAŻENIE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH DLA 

DOMÓW WYCIECZKOWYCH 

 

Znak „X” – należy umieścić w kolumnie 'tak' lub 'nie' , zgodnie ze stanem faktycznym 

we wszystkich rubrykach 

 

L.p. Wymagania TAK NIE 

I Zagospodarowanie terenu 

1. Bezpośrednie wejście do hallu   

2. Parking lub możliwość parkowania maksymalnie 200m od 

obiektu 

  

II Instalacje w budynku   

3. Bieżąca ciepła i  zimna woda    

4. Ogrzewanie zapewniające utrzymanie temperatury 19 stopni   

III Recepcja 

5. Haal recepcyjny z telefonem dostępnym dla gości   

6. Kabiny telefoniczne   

7. Informacja turystyczna   

8. Przechowywanie pieniędzy, rzeczy wartościowych, bagażu i 

sprzętu turystycznego 

  

 Budzenie   

IV Inne usługi 

9. Sprzedaż drobnych artykułów 

 

  

10. Świetlica   

11. Stanowisko do drobnych napraw sprzętu sportowego i 

turystycznego 

  

12. Stanowiska do prasowania wyposażone w żelazko   

V Część mieszkalna 

13. Minimalna powierzchnia pokoju  

1. 2- osobowego 

2. 3 osobowego 

3. 4 osobowego 

4. większego 

  

14. Maksymalna liczba miejsc noclegowych w pokojach 

wieloosobowych 

  

15. Urządzenia sanitarne w pokojach 1-2 osobowych (% pokoi)) 

umywalka z bieżącą ciepłą i zimną wodą oraz blatem lub 

półką 

kabina natryskowa lub wanna  

  

16. Urządzenia higieniczno-sanitarne ogólne: 

1. umywalnie osobne dla kobiet i dla mężczyzn 

2. bieżąca ciepła i zimna woda, 

3. liczba miejsc przypadających na 1 umywalkę, 

4. liczba miejsc przypadających 1 natrysk 

5. wc osobne dla kobiet i dla mężczyzn  

6. liczba miejsc przypadających na 1 wc 

  



17. Wyposażenie dodatkowe urządzeń higieniczno-sanitarnych: 

1. wieszaki na ręczniki  

2. lustro nad umywalką i półka 

3. oświetlenie nad lustrem 

4. gniazdo elektryczne 

5. kosz niepalny  

  

18. Meble w pokoju: 

1. łóżko o wymiarach min 80x190 

2. stół 

3. krzesła 

4. szafa ubraniowa lub wnęka 

5. lustro 

6. kosz na śmieci 

7. lampka nocna 

8. wieszak ścienny na okrycia wierzchnie 

  

19. Wyposażenie dodatkowe pokoju: 

1. radio 

2. dywan lub chodnik 

3. firanki, żaluzje lub rolety zaciemniające 

4. elementy dekoracyjne 

  

VI Część gastronomiczna 

20. Sprzedaż gorących napojów, także z automatów    

21. Jadłodajnia lub bar szybkiej obsługi   

22. Wydzielona sala do przygotowywania posiłków we własnym 

zakresie i ich spożywania 

  

23. Restauracja   

24. Podawanie śniadań   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                    data, czytelny podpis wnioskodawcy 

 


