
Wniosek do Rady Programowo – Naukowej 
ds. Szlaku Piastowskiego 

w sprawie ujęcia nowego  obiektu / miejsca na szlaku

DANE TELEADRESOWE WNIOSKODAWCY

dokładna nazwa
wnioskodawcy

ulica

kod miejscowość

województwo

nr telefonu nr 
faxu

strona www e-mail

DANE WŁAŚCICIELA OBIEKTU/ PODMIOTU ZARZĄDZAJĄCEGO ( W PRZYPADKU, JEŚLI JEST TO
INNY PODMIOT NIŻ WNIOSKODAWCA)
właścicielwłaściciel podmiot zarządzający podmiot zarządzający 

nazwa nazwa

adres adres

telefon/fax telefon/fax

www/e-
mail

www/e-
mail

 

STOPIEŃ ZGODNOŚCI OBIEKTU Z KRYTERIAMI MATERIALNOŚCI SZLAKU  

lplp kryterium kryterium 

((należy zaznaczyć właściwą odpowiedź)należy zaznaczyć właściwą odpowiedź)

tak nie

1 zgodność obiektu z tematyką szlaku 
(gwarancja autentyczności kulturowej) 

2

oznaczenie obiektu:   

• in situ

• systemowe

dostępność obiektu:
 

• komunikacyjna



33 • faktyczna

44

koordynacja szlaku:  

• czy obiekt współpracuje z innymi 
podmiotami / obiektami na Szlaku 
Piastowskim ?

• czy obiekt posiada ofertę spójną czy obiekt posiada ofertę spójną 
tematycznie i odwołującą się do Szlakutematycznie i odwołującą się do Szlaku
Piastowskiego? Piastowskiego? 

ZGODNOŚĆ OBIEKTU Z PROFILEM SZLAKU

rodowód obiekturodowód obiektu

((należy zaznaczyć właściwą odpowiedź)należy zaznaczyć właściwą odpowiedź)

tak nie

obiekt historyczny

obiekt sztucznie wykreowany

CHARAKTERYSTYKA ZGŁASZANEGO OBIEKTU W ODNIESIENIU DO PRZYJĘTYCH PRZEZ RADĘ 
KRYTERIÓW MATERIALNOŚCI SZLAKU

nazwa własna nazwa własna 

nazwa wg źródełnazwa wg źródeł

lokalizacja

data powstania data powstania 

 

osoba (fundator), osoba (fundator), 
która przyczyniła się która przyczyniła się 
do powstania obiektudo powstania obiektu

rys historyczny 
 

opis obiektu



dodatkowe atrakcjedodatkowe atrakcje
inne atrakcje przy inne atrakcje przy 
obiekcie, które nie obiekcie, które nie 
muszą odnosić się do muszą odnosić się do 
Szlaku Piastowskiego Szlaku Piastowskiego 

 

dostępność obiektu 
(komunikacyjna i 
faktyczna)
godziny otwarcia, godziny otwarcia, 
warunki udostępnienia, warunki udostępnienia, 
informacja w tym informacja w tym 
zakresie itp. zakresie itp. 

 

oferta turystyczna oferta turystyczna 
obiektuobiektu
informacja o informacja o 
wystawach, wystawach, 
mikroeventach, mikroeventach, 
usługach usługach 
przewodnickich w przewodnickich w 
obiekcie, gastronomii wobiekcie, gastronomii w
okolicy obiektu, okolicy obiektu, 
dostępności materiałów dostępności materiałów 
promocyjnych dla promocyjnych dla 
zwiedzających, oferta zwiedzających, oferta 
pakietów turystycznych pakietów turystycznych 
itp. itp. 

 

ZAŁĄCZNIKI (ZDJĘCIA, PUBLIKACJE ITP.)
rodzajrodzaj tytułtytuł szt.szt.

.........................................       …………………………………………………
Pieczęć wnioskodawcy            Pieczęć i podpis osoby 

  odpowiedzialnej

……………………………………………………
              Miejsce i data 


