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DECYZJA  

w sprawie zgłoszenia obiektu do systemu  

rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom  

na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo ® 
 

 

Szanowni Państwo! 

 

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku przeprowadzonej weryfikacji Państwa obiekt OTRZYMAŁ 

REKOMENDACJĘ Miejsca Przyjaznego Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo®. 

Cieszymy się, że przystąpili Państwo do systemu rekomendacji MPR, współtworząc tym samym ofertę przy 

szlaku Green Velo, tak istotną dla turystów rowerowych. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo uczestniczyli 

również w innych działaniach podejmowanych na rzecz rozwoju i promocji  tego produktu turystycznego,  

o których będziemy Państwa informować.  

Rekomendacja MPR przyznawana jest na rok i jest darmowa. Wszelkie próby żądania od Państwa opłat za 

certyfikat, wyposażenie MPR, reklama itp. świadczenia należy traktować jako próbę wyłudzenia i niezwłocznie 

zgłaszać do nas.  

Odnowienie rekomendacji następuje automatycznie po pisemnym potwierdzeniu przez administratora obiektu 

woli uczestnictwa w systemie rekomendacji, wysłanym w odpowiedzi na zapytanie skierowane przez 

Organizatora Systemu Rekomendacji. Pozwoli to na systematyczną aktualizację bazy podmiotów, 

zainteresowanych współpracą w ramach systemu rekomendacji MPR.W każdym momencie po otrzymaniu 

rekomendacji, podmiot posiadający rekomendację MPR,  może zgłosić pisemnie lub mailowo rezygnację z 

udziału w systemie. Rezygnacja nie powoduje dla MPR żadnych, w tym finansowych, zobowiązań. 

Ostateczne potwierdzenie uzyskania rekomendacji MPR przekażemy w formie wydrukowanego i oprawionego 

certyfikatu do umieszczenia w Państwa obiekcie. Otrzymacie go Państwo po przesłaniu do nas linka do strony 

internetowej zgłoszonego obiektu, na której zostaną umieszczone elementy wskazane w Regulaminie 

współpracy
1
.   

                                                 
1
 Zgodnie z pkt.  3.7. "Zasad współpracy w ramach systemu rekomendacji  Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na portalu 

www.greenvelo.pl", zwanych dalej „regulaminem współpracy”, obiekt, który zgłosił udział w systemie rekomendacji 

zobowiązuje się do umieszczenia na swojej witrynie internetowej: 

a) banera informującego o przynależności do sieci rekomendowanych MPR, 

b) opisu systemu rekomendacji MPR, 

c) odnośnika w formie aktywnego linku lub banera do strony www.greenvelo.pl. 

 

mailto:szlak@greenvelo.pl
http://www.greenvelo.pl/
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Procedura obowiązkowego zakończenia weryfikacji dla MPR w kategoriach: atrakcji turystycznej, informacji 

turystycznej i obiektu noclegowego jest następująca: 

 

 

 

Ponadto miło nam poinformować, że wkrótce z adresu mailowego: greenvelo@pegazgroup.pl otrzymacie 

Państwo zaproszenie na spotkania promocyjno-informacyjne, podczas których rozdane zostaną certyfikaty 

z rekomendacją dla Miejsc Przyjaznych Rowerzystom. Serdecznie zapraszamy! 

Certyfikaty, które nie zostaną odebrane podczas ww. spotkań promocyjno-informacyjnych zostaną 

wysłane do Państwa pocztą. 

Do końca 2015 roku otrzymacie Państwo bezpłatnie (za pośrednictwem firmy kurierskiej)  dodatkowe, 

nieodpłatne, elementy wyposażenia MPR. 

Uprzejmie informujemy, że używanie logotypu Green Velo® jako towarowego znaku zastrzeżonego poza 

wykorzystywaniem logo MPR zawierającego znak Green Velo wymaga każdorazowo zgody Regionalnej 

Organizacji Województwa Świętokrzyskiego. Wystąpienie o zgodę  na używanie logotypu szlaku Green Velo ® 

można przesłać na adres: szlak@greenvelo.pl. 

Dziękujemy za zgłoszenie  i  życzymy wielu zadowolonych z wizyty w Państwa obiekcie rowerzystów. 

 

 

W imieniu Organizatora Systemu Rekomendacji 

 

Jacek Zdrojewski  

 

Umieszczenie 
przesłanych elementów 

na stronie obiektu 

Wysyłka linku do strony 
na adres 

biuro@trek.com.pl 

Otrzymanie  

certyfikatu MPR 

Aby zakończyć proces weryfikacji MPR i otrzymać certyfikat prosimy o wysłanie do dnia 13 grudnia 

2015 r. na adres biuro@trek.com.pl maila, zawierającego link do Państwa strony internetowej, 

prezentujący: 

1)  informację o systemie MPR (przykładowa treść w załączeniu) 

2)  banner MPR (plik graficzny przesyłamy w załączeniu) 

3)  podlinkowanie (poprzez banner lub tekst) do strony www.greenvelo.pl 

mailto:szlak@greenvelo.pl
mailto:szlak@greenvelo.pl


            

 

Fundusze Europejskie - dla Rozwoju Polski Wschodniej 

Projekt „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”  

finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 
 

 

 

 

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego  

Biuro projektu: ul. ks. P. Ściegiennego 2/39 25-033 Kielce 

tel./fax: 41 365 51 82/81 e-mail: szlak@greenvelo.pl 

www.greenvelo.pl 

 

Kierownik zespołu konsultanta ds. produktu turystycznego 

dla Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo 
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