
Załącznik nr 2 

Sugerowane wyposażenie w sprzęt certyfikowanego Obiektu Turystyki Wiejskiej  

(“Listki” w opisie tabeli odnoszą się do planowanego stopniowania certyfikatu) 

Obiekt Turystyki Wiejskiej posiadający wyższą i najwyższą z kategorii powinny również 

posiadać elementy wyposażenia z kategorii niższych. 

Podstawowy standard 

Wyposażenia  

(jeden listek certyfikatu) 

 

Średni Standard  
Wyposażenia  

(dwa listki certyfikatu) 

 

Wysoki Standard 
Wyposażenia  

(trzy listki certyfikatu)  

 

Mapa okolicy w skali 
między 1:25000 do 
1:100000 

Minimum dwie mapy okolicy 
w skali między 1:25000 do 
1:100000 (w tym min. jedna 
mapa do wypożyczenia lub 
nabycia) 

jak w standarcie średnim  

Minimum jedna sprawna 
lornetka o dowolnym 
powiększeniu do dyspozycji 
gości  
 

- min 2 lornetki o 
powiększeniu 10x50 do 
obserwacji ptaków 
- lornetki do obserwacji 
zmierzchowych 7x50 
(szczególnie istotne w 
przypadku myśliwych) 

- Luneta ze statywem 
(powiększenie od 20x)  

---------------------------- Dostępna siatka maskująca 
do budowy 
czatowni i ukryć 

Rozkładane automatycznie 
ukrycia/czatownie do 
obserwacji dzikiej 
przyrody i do fotografii. 

Lista osobliwości 
przyrodniczych, które 
można zobaczyć w okolicy 

jak w standarcie 
podstawowym  

jak w standarcie 
podstawowym i średnim 
 

Przewodnik do 
oznaczania ptaków: 
np. Przewodnik Collinsa - 
“Ptaki” 

Plansze z ptakami – 
np. dostępne w internecie 
(przyrodnicze.pl, ecotone) 

jak w standarcie 
podstawowym i w 
standarcie średnim 

 
 
 
---------------------------- 

Dostępne butospodnie 
(odkażane najlepiej 
formaliną) z neoprenu 
 
min 1-2 pary do dyspozycji o 
ile oferta nie wymaga 
większej ilości, 
preferowany rozmiar 40 i 44 

1. Dostępne butospodnie 
(odkażane najlepiej 
formaliną) z neoprenu 
 
min 3 pary męskie (42,44, 
46)  i 3 pary żeńskie (38, 40 
i 42) do dyspozycji o ile 
oferta nie wymaga większej 



(pasuje na większość nóg) ilości,  
 
2. ponton  

Przewodnik do 
oznaczania roślin:  
do 
wyboru np. 
MULTICO – Rośliny 
łąkowe, Rośliny 
kserotermiczne, Rośliny 
wodne i bagienne, 
Rośliny chronione, itd. 

jak w wersji podstawowej jak w wersji podstawowej 

Biblioteczka dostępna dla 
odwiedzających z literaturą 
regionalną: 
przewodniki, albumy, 
mapy, regionalne 
opracowania naukowe 

jak w wersji podstawowej jak w wersji podstawowej 

Wykaz wież, czatowni, 
do obserwacji ptaków 
w okolicy 
(w odległości min. 30 km) 

jak w wersji podstawowej jak w wersji podstawowej 

Wykaz zbiorników 
wodnych 
(w odległości min. 30 km) 

jak w wersji podstawowej jak w wersji podstawowej 

1.Wykaz łowisk z opisem 
(w odległości min. 30 km) 
Informacje o tym gdzie 
2. można opłacić składki 
za łowienie ryb w danej 
okolicy 

jak w wersji podstawowej 1.Wykaz łowisk z opisem 
(w odległości min. 30 km) 
oraz informacje o 
możliwości zakupu  
ewentualnych zezwoleń na 
połów) 
2. Wykaz najbliższych (w 
okolicy 30 km) sklepów 
wędkarskich z godzinami 
otwarcia 

Wykaz 
ornitologów/przyrodników 
mogących poprowadzić 
wycieczki 
(min 3 nazwiska + numer 
telefonu + ew. e-mail) 

Podpisana umowa/list 
intencyjny/porozumienie z 
min jednym przyrodnikiem 
na obsługę terenową gości 

jak w wersji podstawowej i 
średniej plus: 
Podpisana umowa/ list 
intencyjny/porozumienie 
wielostronne z innymi 
obiektami turystyki wiejskiej 
i/lub stowarzyszeniami,  
które mogą zapewnić 
kilkudniowe wizyty jedna po 
drugiej – np. 
dla birdwatcherów 

 


