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ADATLAP KERERÉKPÁROSBARÁT SZÁLLÁSADÓ VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE 
 
A Vállalkozás neve: 
Székhelye:…………………………………………………                 Adószáma: 
A minősített szálláshely neve: 
Címe:                                                                                                     Telefonszáma: 
 
A kerékpáros barát szálláshely minősítés KÖTELEZŐ elemei 
· Kerékpárosok fogadása csak egy éjszakára is  
(a szállásadó megjelölhet kiemelt időszakokat, vagy ünnepnapokat, amikor ezt nem biztosítja) 
 

· Zárható tároló helyiség a kerékpárok részére éjszakára (magánházak esetén min. garázs) 
 

· Szárítási lehetőség a ruházat és a felszerelés részére a hálóhelységtől független légtérben (pl. 
szárítóhelyiség, alagsor, apartman konyhája, stb.) 
 

· Kerékpáros segélycsomag, ill. kerékpáros szerszámkészlet rendelkezésre bocsátása a legfontosabb 
szerszámokkal egyszerű szerelési és karbantartási munkálatokhoz. A csomag tartalma: 2 db belső 
gumi, pumpa, fékbowden, gumiszerelő készlet, vészvillogó, égő, küllőhúzó, kerékpáros szerszámok.  
 

· Elsősegély csomag (autós elsősegélycsomag, vagy azzal azonos tartalmú csomag) 
 

· Helyi kerékpáros térképek, kerékpáros útleírások elhelyezése a szálláshelyen, 
vonat- és busz, valamint hajójáratok menetrendjének megtekintési lehetősége,  
 

· Reggeliztetés, vagy főzési lehetőség 
 

· ajánlatok egynapos kerékpártúrákra 
 

· Információk a legközelebbi kerékpárüzlet/szervíz helyéről, nyitvatartási idejéről és telefonszámáról 
 

· Saját tulajdonú, jó minőségű kerékpárok bérbeadása vagy a helyi kerékpár kölcsönzési lehetőség 
közzététele (cím, telefonszám, árlista) 
 
Kiegészítő szolgáltatások, melyeket a térségi weboldalon, ill. egyéb marketingeszközökön kérek 
feltüntetni: (X-szel jelölve) 

□ Túravezetés, túravezető biztosítása  

□ ·Tájékoztatás oda és visszautazási lehetőségekről (kerékpárszállítással együtt) 

□ · Személyszállítási ajánlat kerékpáros túrázók részére 

□ · Csomagszállítás az előző szállástól vagy a következő szállásra  

□ · Szállásfoglalási lehetőség más környékbeli kerékpárbarát szállásokra 

□ · Alkatrészek rendelkezésre bocsátása esetleg a közeli szervizzel egyeztetve 

□ · Más környékbeli kerékpárbarát szálláslehetőségek listájának feltüntetése 

□ · Vendégkönyv kerékpáros turistáknak 

Aláírásommal nyilatkozom, hogy a minősítő rendszer kötelező elemeit az általam 
üzemeltetett szálláshelyen biztosítom és alkalmazom, ezáltal jogosulttá válok a  
Kerékpáros barát szálláshely  
megnevezés használatára, és a térségi kerékpáros marketing akciókban való részvételre.  
  A minősítésnek megfelelő feltételeket a Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda, vagy a vállalkozás 
területén illetékes turisztikai egyesület jogosult 5 évig ellenőrizni, különös tekintettel az információs 
anyagok napra készsége, illetve a segélycsomagok hiánytalan megléte tekintetében. Tudomásul 
veszem, hogy 3 ellenőrzési hiányosság, vagy turisták által történt panaszbejelentés után 2 évre 
kizáródok a minősített szálláshelyek közül.  
 
Adatlap kitöltésének időpontja:  

Szolgáltató cégszerű aláírása 


