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Operator turystyki kajakowej
 Podmiot świadczący, 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). 

 Może to być usługa wypożyczenia sprzętu i wyposażenia lub usługa ta, 
połączona z transportem sprzętu i osób oraz ew. dodatkowymi usługami, 
w szczególności świadczona przez organizatora turystyki (PKD 79.11.Z)

 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".
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Baza operatorów turystyki kajakowej 
w województwie pomorskim

Zbiór informacji o operatorach turystyki kajakowej, 
oferujących swoje usługi na rzekach Pomorza 
w formie działalności gospodarczej 
lub odpłatnej działalności statutowej.

Administratorem bazy jest 
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Przeznaczenie i korzyści dla operatora:
INFORMACJA i PROMOCJA 

Zasady budowy i funkcjonowania bazy
1. TRANSPARENTNOŚĆ

procesu budowy i aktualizacji bazy danych

2. RÓWNY DOSTĘP 
do bazy wszystkich zainteresowanych podmiotów

3. NIEODPŁATNOŚĆ – BRAK OPŁAT
tytułem ujęcia/aktualizacji danych, dotyczących 
podmiotu

4. RÓWNE TRAKTOWANIE 
wszystkich podmiotów w bazie

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
podmiotu zgłaszanego za treść informacji w bazie
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Zakres bazy danych
1. Dane kontaktowe (adres, www itp.)
2. Zakres i charakter prowadzonej działalności
3. Opis firmy i oferty
4. Sezonowość
5. Obszar świadczenia usług
6. Zdjęcia
7. Oświadczenia 

Procedura zgłoszenia i aktualizacji
 Wypełnienie formularza, dostępnego na stronie www
http://pomorskie.travel/Na_wodzie-Kajakarstwo-

Wypozyczalnie_sprzetu

 Wysłanie formularza po jego wypełnieniu 
 Wysłanie zdjęć, uzupełniających zgłoszenie na adres:

kajaki@pomorskie.eu

 Weryfikacja zgłoszenia przez organizatora akcji 
- poprawność i kompletność formularza
- zgodność ze stanem faktycznym

 Ujęcie operatora w bazie (potwierdzenie / certyfikat) 
 Coroczna aktualizacja bazy danych (przed sezonem tur.)
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LINK DO FORMULARZA

http://pomorskie.travel/Na_wodzie-Kajakarstwo-Wypozyczalnie_sprzetu

TERMIN ZGŁOSZENIA
do 20 października 2017 r.

Formularz (i zdjęcia) należy wysłać na adres: 
kajaki@pomorskie.eu

Kontakt w sprawie naboru

Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego

Departament Infrastruktury

tel. 535 245 142, 58 32 68 171
e-mail: kajaki@pomorskie.eu


