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KRYTERIA CERTYFIKACJI OBIEKTU PRZYJAZNEGO ROWERZYSTOM 
 
 

 

Lp Kryterium Obiekty 
noclegowe 

Obiekty gastronomiczne Atrakcje turystyczne/ 
inne obiekty(obiekty 
handlowe, usługowe, 

instytucje 

Uwagi 

1 

Możliwość bezpiecznego 
przechowania roweru w 
zamkniętym 
pomieszczeniu 

X NIEOBOWIĄZKOWE 

 

 
 

 
 

NIEOBOWIĄZKOWE 

Rowerzysta korzystający z 

noclegu musi mieć pewność, że 
jego rower (często bardzo 

wartościowy) znajduje się w 
bezpiecznym miejscu np. 

pokoju, garażu, piwnicy pod 
zamknięciem, poza zasięgiem 

osób trzecich. W miarę 
możliwości pomieszczenie 

powinno być wyposażone w 
stojaki rowerowe. 

2 

Możliwość bezpiecznego 

zamknięcia, przypięcia 
roweru do stojaka na czas 
spożywania 
posiłku/zwiedzania atrakcji 

NIEOBOWIĄZKOWE X 

 

 

X 

Rowerzysta chcący skorzystać z 
usługi gastronomicznej lub 

atrakcji turystycznej  przypina 
kłódką, zapięciem szyfrowym 

rower do stojaka lub uchwytu 
przy ścianie budynku na czas 

spożywania posiłku, zakupów 
lub zwiedzania. Kryterium łatwe 

do zorganizowania i nie 
wymagające większych 

nakładów. 
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3 

Możliwości umycia roweru 
(myjka ciśnieniowa, wąż, 
kran, zestaw szczotek) X NIEOBOWIĄZKOWE 

 
 

 
 

 
NIEOBOWIĄZKOWE 

Do dyspozycji na zewnątrz 
budynku musi być woda i 

urządzenie do mycia: może to 
być specjalna myjka ciśnieniowa 

typu karcher (oszczędność 
wody) lub zwykły wąż 

podłączony do kranu, w 
ostateczności wiadro i szczotka. 

Kryterium łatwe do 
zorganizowania i nie 

wymagające większych 
nakładów. 

4 Dostęp do podstawowych 
narzędzi służących do 
regulacji i naprawy roweru 

(zestaw naprawczy) 
X X 

 

X 

W razie awarii rowerzysta musi 
mieć zapewniony dostęp do 

podstawowych narzędzi do 
naprawy rowerów.  

5 
Dostęp do zestawu 
pierwszej pomocy 
(apteczka) X X X 

Każdy obiekt musi posiadać 
apteczkę wyposażoną w zestaw 

pierwszej pomocy. Kryterium 
łatwe do zorganizowania i nie 

wymagające większych 
nakładów. 

6 

Dostęp do Internetu X NIEOBOWIĄZKOWE 
 

 
 

 
NIEOBOWIĄZKOWE 

Zdecydowana większość 

obiektów bazy turystycznej 
posiada łącze internetowe, 

należy tylko udostępniać go na 
życzenie rowerzystów. 

Kryterium łatwe do 
zorganizowania i nie 

wymagające większych 
nakładów. 

7 
Możliwość zakupu napojów 

izotonicznych typu 
Powerade, Gatorade, 
Nutrend, Isostar itp. 

X X 
 

X 

Napoje izotoniczne są tanie i 
łatwo dostępne. Wystarczy 

posiadać kilka butelek w zapasie 
i sprzedawać na życzenie 

rowerzystów. Kryterium łatwe 
do zorganizowania i nie 

wymagające żadnych nakładów. 



                        
Projekt: „Rowerem przez Beskidy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach 

Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko i budżetu państwa RP. 

 

Partnerzy projektu: Miasto Ustroń - Gmina Istebna - Sdružení obcí Jablunkovska – Ośrodek Promocji, Kultury  

i Sportu Gminy Brenna 

 

8 

Menu dla rowerzystów - 
propozycje dań 
wysokowęglowodanowych 
w menu  
 

NIEOBOWIĄZKOWE X 

 
 

 
 

 
NIEOBOWIĄZKOWE 

Podstawowe posiłki wysoko 
węglowodanowe to np. 

spaghetti, jajecznica, kluski, 
pierogi, naleśniki itp. 

Proponujemy dołączenie do 
menu specjalnej strony z 

posiłkami dla rowerzystów np. 
„Potrawy Kolarskie”, „Posiłki dla 

rowerzystów”. Kryterium łatwe 
do zorganizowania i nie 

wymagające żadnych nakładów. 

9 

Dostęp do wydawnictw 
turystycznych (mapy, 
przewodniki) X X 

 

X 

Wydawnictwa związane z 

turystyką rowerową (mapy, 
przewodniki, plakaty). Materiały 

dostępne darmowo  w 
Informacji Turystycznej w 

Brennej. Kryterium łatwe do 
zorganizowania i nie 

wymagające żadnych nakładów. 

 


