
ZGŁOSZENIE 
obiektu do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych 

Dane teleadresowe obiektu 

 nazwa obiektu  Nazwisko i imię prowadzącego 

 województwo  powiat 

gmina miejscowość 

ulica numer 

kod pocztowy poczta 

([   ]) ([   ]) 
Telefon fax e-mail www 

Współrzędne GPS  

 Charakterystyka obiektu 

Gospodarstwo  

TAK NIE TAK NIE 

1. Czynne gospodarstwo rolne 2. Działka przyzagrodowa

3. Inne (jakie?)
……………………………………

4. Powierzchnia gospodarstwa /
działki ……… ha 

5. Gospodarstwo w trakcie
przestawiania na ekologiczne

6. Gospodarstwo z certyfikatem
rolnictwa ekologicznego

Profil działalności rolniczej 

TAK NIE TAK NIE 

7. Produkcja roślina (jaka?)

 ………………………………………………………… 

8. Produkcja zwierzęca (jaka?)

…………………………………………………

9. Gospodarstwo wielokierunkowe 10. Ogrodnictwo

11. Pszczelarstwo
12. Inne (jakie?)

…………………………………………………

Dodatkowa działalność gospodarstwa 

TAK NIE TAK NIE 

13. Usługi noclegowe 14. Liczba miejsc noclegowych  ………… 

15. Żywienie turystów 16. Przetwórstwo

17. Sprzedaż bezpośrednia
18. Usługi edukacyjne (od kiedy?)

…………………………………… rok

19. Inna,
jaka?  ………………………………………………………………………………………………………………………………………

initiator:mhabera@gmail.com;wfState:distributed;wfType:hosted;workflowId:d7d1aa1f7de3c641a29ef3f4748745a6



Charakter obiektu 

TAK NIE TAK NIE 

20. Zagroda wiejska 21. Dom na działce

22. Zabudowania tradycyjne
o charakterze regionalnym 23. Zabudowania nowoczesne

Infrastruktura edukacyjna 

TAK NIE TAK NIE 

24. Zadaszone miejsce do realizacji zajęć

25. Wiata w zagrodzie 26. Sala szkoleniowa

27. Przystosowane miejsce
w budynku gospodarskim
(stodoła, obora, garaż,
…………………)

28. Warsztat

29. Oznakowana ścieżka edukacyjna

temat ………………………………………………

30. Ekspozycja / wystawa

temat ………………………………………

31. Inne,
jakie? ………………………………………………………………………………………………………………………………………

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

32. Oddzielna toaleta dla uczestników
zajęć

33. Toaleta wspólna
 z gospodarzami 

34. Jadalnia 35. Plac zabaw dla dzieci

36. Miejsce na ognisko
37. Infrastruktura przystosowana

dla osób niepełnosprawnych

38. Inne,
jakie? ………………………………………………………………………………………………………………………………………

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oferta edukacyjna obiektu 

Realizowane cele edukacyjne 

TAK NIE TAK NIE 

39. Edukacja w zakresie produkcji
roślinnej

40. Edukacja w zakresie produkcji
zwierzęcej

41. Edukacja w zakresie przetwórstwa
płodów rolnych

42. Edukacja w zakresie
świadomości ekologicznej
i konsumenckiej

43. Edukacja w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów,
rękodzieła i twórczości ludowej

Tematyka oferowanych zajęć edukacyjnych 

TAK NIE TAK NIE 

44. Rolnictwo i zajęcia gospodarskie
45. Przetwórstwo produktów

spożywczych

46. Tradycyjna żywność 47. Kuchnia domowa

48. Rękodzieło artystyczne 49. Ginące zawody

50. Zwyczaje i obrzędy 51. Edukacja regionalna

52. Ekologia 53. Przyroda

54. Zajęcia sportowe 55. Zajęcia rekreacyjne



56. Inne, 
jakie? ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Zakres  oferty 

 TAK NIE  TAK NIE 

57. Program krótkich wizyt 
 1-3 godzin 

  58. Program wizyt całodziennych 
bez noclegu 

  

59. Program kilkudniowy z noclegiem    60. Zwiedzanie biletowane   

61. Pobyt z wyżywieniem    62. Wyżywienie we własnym 
zakresie 

  

63. Inne, 
jakie? ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Adresaci oferty edukacyjnej 

 TAK NIE  TAK NIE 

64. Dzieci w wieku przedszkolnym     
65. Dzieci w wieku szkolnym 

(szkoła podstawowa)     

66. Młodzież w wieku szkolnym 
(gimnazjum, szkoła średnia, 
studenci) 

  67. Osoby dorosłe   

68. Dzieci i młodzież bez opieki 
dorosłych   

69. Grupy specjalne (jakie?) 
 
………………………………………………… 

  

Osoba prowadząca zajęcia edukacyjne   

70. Gospodarz   71. Nauczyciel zatrudniony przez 
gospodarza   

72. Nauczyciel – opiekun grupy 
  73. Inne osoby (kto?)  

 
………………………………………………… 

  
 

 
 

Inne istotne informacje o obiekcie  
 

74.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tekst prezentacji zagrody na www.zagrodaedukacyjna.pl   
 

75.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zagrodaedukacyjna.pl/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Załączniki   
 

Specyfikacja Liczba 

1. Program zajęć edukacyjnych wg. wzoru  

2. Logotyp (jeśli gospodarstwo posiada)  

3. Zdjęcia  

4. Inne, jakie?  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

 

 

Oświadczam, że obiekt  spełnia wymagane prawem  warunki bezpieczeństwa dla prowadzenia usług zawartych w ofercie. 
 
Zgłaszam obiekt do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych prowadzonej przez Centrum Doradztwa Rolniczego w 
Brwinowie, Oddział w Krakowie. 
Akceptuję warunki regulaminu przynależności do Sieci. 
 
Wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z promocją Ogólnopolskiej Sieci Zagród 
Edukacyjnych zgodnie z zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926, ze zm.) 
 

   
Podpis   Data 

 

 

Rekomendacja Doradcy ODR 
 

76. Nazwisko i imię doradcy 
  

77. Nazwa Ośrodka Doradztwa Rolniczego  

78. Opinia: 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
   
Podpis   Data 

 
 

Akceptacja przyjęcia do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych  
Wypełnia Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie 
 
 
______________________________                   ___________________________________                 _________________________________              
Data                                                           Podpis                                                          Pieczęć 
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