Gdańsk, 26 września 2017 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE
do bazy operatorów turystyki kajakowej, działających na obszarze
województwa pomorskiego
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, realizując przedsięwzięcie strategiczne
"Pomorskie Szlaki Kajakowe" zaprasza operatorów turystyki kajakowej do
NIEODPŁATNEGO zgłoszenia się i rejestracji swojej oferty w bazie operatorów turystyki
kajakowej, działających na terenie województwa pomorskiego.
Zaproszenie skierowane jest do:
1) Podmiotów, świadczących w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub w ramach
prowadzonej odpłatnie działalności statutowej, całorocznie lub sezonowo usługi, związane z
wypożyczaniem sprzętu pływającego i wyposażenia, niezbędnego dla uprawiania turystyki
kajakowej (PKD 77.21.Z).
2) Podmiotów, oferujących usługi wypożyczenia sprzętu i wyposażenia, ew. połączona z
transportem sprzętu i osób oraz ew. dodatkowymi usługami, w szczególności świadczona
przez organizatora turystyki (PKD 79.11.Z).
3) W szczególnych przypadkach może to być działalność klubu sportowego (PKD 93.12.Z),
lub pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z), o ile usługi te dostępne są
dla osób z zewnątrz (klientów).
Podmiot oferujący w/w usługi musi świadczyć usługi wynajmu kajaków i/lub organizacji imprez
kajakowych po wodach (akwenach), objętych przedsięwzięciem strategicznym "Pomorskie Szlaki
Kajakowe".

Podstawą zgłoszenia udziału w bazie danych i rejestracji oferty podmiotu jest wypełnienie
i przesłanie formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego na stronie internetowej:
http://pomorskie.travel/Na_wodzie-Kajakarstwo-Wypozyczalnie_sprzetu

Termin rozpoczęcia naboru zgłoszeń: 27 września 2017 r., godzina 15:00
Termin zakończenia naboru zgłoszeń: 20 października 2017 r. godzina 15:00
Zgłoszenie należy wysłać zgodnie z instrukcją, zamieszczoną w formularzu
zgłoszeniowym, w czasie trwania naboru, na adres: kajaki@pomorskie.eu
ZGŁOSZENIE I REJESTRACJA W BAZIE JEST BEZPŁATNE.

Zgłaszający się podmiot otrzyma mailem na wskazany w formularzu adres mailowy potwierdzenie
udziału w akcji i zgłoszenia przesłania formularza zgłoszeniowego.
Wszystkie zgłoszone i spełniające kryteria oferty zostaną po weryfikacji ujęte w bazie danych, jako
rekomendowani operatorzy turystyki kajakowej, działający na terenie województwa pomorskiego.
Baza zamieszczona zostanie na stronie www.pomorskie.travel lub innej, dedykowanej dla promocji
turystyki kajakowej stronie internetowej.
W każdym momencie po otrzymaniu rekomendacji operator może zgłosić pisemnie lub mailowo
rezygnacją z udziału w bazie. Rezygnacja nie powoduje żadnych konsekwencji.
Szczegółowe informacje o procedurze naboru i weryfikacji zgłoszeń oraz zasadach funkcjonowania
bazy danych znajdują się w regulaminie akcji. Dokument ten stanowi załącznik do ogłoszenia o
naborze.

