
Kontaktní osoba - jméno a příjmení
Název zařízení poskytující zážitek na venkově
Adresa zařízení
www 
IČO
Kontaktní údaje - telefon, email

Nabízené zážitky mají formu pravidelně se opakující aktivity/ programu.
Nabízený zážitek probíhá ve venkovském prostředí.
Nabízený zážitkový program má venkovský charakter a je tematicky významně 
spjatý s venkovským prostředím.
V případě, že organizátor zážitku nabízí i ubytovací služby, jsou nabízené zážitky 
dostupné i návštěvníkům bez ubytování.

Zážitkový program se týká následujících témat: farma, zemědělství, vinařství, 
regionální produkty a speciality, řemesla, příroda a krajina, tradice a folklor, 
aktivity se zvířaty, jezdectví, přírodní zahrady.
Zážitkový program je unikátní v napojení na region, místo, osobu nebo projekt.

Zážitkový program je připravený tak, aby byl návštěvník zapojen do aktivní formy 
poznávání.

Místo, kde zážitkový program probíhá je označeno a lze ho v terénu bez problémů 
najít - směrové šipky, vývěsky, tabule, banner apod., navigace na www stránkách 
organizátora.
Organizátor zážitku má webové stránky s konkrétní a srozumitelnou nabídkou 
zážitkového programu, obrázky, kontakty.
Na webových stránkách organizátora je uveden způsob, jak se zážitku zúčastnit: 
způsob objednání, termíny, čas, délka zážitku, potřebné pomůcky a vybavení, 
průběh aktivit.

Pro návštěvníky zážitkového programu je k dispozici vhodná plocha k parkování 
automobilů.
Stojan na kola s odpovídající kapacitou, nebo možnost úschovny kol.
Návštěvníkům je k dispozici odpovídající sociální zařízení (WC, umývárna).

Pokud nabízený program může  způsobit znečištění obuvi či oděvu je k dispozici 
prostor k převlečení.
Návštěvníci mají k dispozici místo k posezení, občerstvení a odpočinku.
Objekt, případně areál, kde zážitkový program probíhá, působí autenticky, čistým, 
upraveným a estetickým dojmem.

Certifikační kritéria - DOSTUPNOST INFORMACÍ A PŘÍJEZD

Certifikace Zážitky na venkově - přehled povinných kritérií 

Zeleně označená políčka jsou pro konkrétní kritérium povinná.

Certifikační kritéria - ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Certifikační kritéria - TÉMATA NABÍZENÉHO ZÁŽITKU

Certifikační kritéria - ZÁZEMÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY



Všechny prvky (herní, vzdělávací, poznávací, odpočinkové), které jsou součástí 
programu jsou funkční a bezpečné.
Všechny součásti programu (aktivity, zařízení, vybavení, stavby apod.) jsou v 
souladu s bezpečnostními a hygienickými předpisy a normami.
Nabídka nápojů.
Nabídka občerstvení.
Možnost platby kartou bezkontaktně (pokud zařízení nabízí služby a produkty, 
které lze zakoupit pouze na místě).

Název zážitku 1.
Kde se zážitek odehrává (jízdárna, farma, zahrada, stodola, řemeslná dílna, okolí 
farmy apod.) 1.
Popište prosím stručně nabízenou aktivitu zážitku 1.
Název zážitku 2.
Kde se zážitek odehrává (jízdárna, farma, zahrada, stodola, řemeslná dílna, okolí 
farmy apod.) 2.
Popište prosím stručně nabízenou aktivitu zážitku 2.

Certifikační formulář k vyplnění

Přístupný také ze stránek Svazu venkovské turistiky a agroturistiky

Certifikační kritéria - POPIS ZÁŽITKU

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmqUfg3RI2pHFvIWbx4G3nrcBXVUy_94mPnFc9vyfbm_eGLA/viewform

https://www.svazvta.cz/prazdniny-na-venkove/dotaznik-prihlaska


