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................................................. 
   miejscowość, data  

 

DEKLARACJA 
PRZYSTĄPIENIA DO EKOMUZEUM „GOŚCINNA KRAINA” 

 
 

……………………………………...................................................................................................................…… 

Nazwa / imię i nazwisko Członka Ekomuzeum 
 

……………………………………...................................................................................................................…… 

Adres pocztowy 

 

……………………………………...................................................................................................................…… 

numer PESEL (os. fiz.) lub  numer KRS/CEIDG  

 

……………………………...………...…      ………………………………..…...…………     …………………………...……………………. 
         telefon                                      e-mail      strona www 

 

Ja niżej podpisany/podpisana deklaruję przystąpienie/deklaruję przystąpienie reprezentowanego 

przeze mnie podmiotu/1 i działanie w ramach Ekomuzeum „Gościnna Kraina”, rozumianego jako sieć 

obiektów, miejsc, partnerów indywidualnych, instytucji publicznych, organizacji społecznych 

i gospodarczych – zwanych Członkami Ekomuzeum, którzy tworzą wspólnie produkt turystyczno-

edukacyjny w oparciu o lokalne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowo-historyczne zgodnie z przyjętymi 

wspólnie kryteriami. 

Deklaruję wolę działania zgodnie z przyjętymi kryteriami Ekomuzeum „Gościnna Kraina”, którymi są: 

a. dostępność obiektu / miejsca, oferty warsztatowej – na określonych zasadach 
(np. po umówieniu telefonicznym) 

b. związek z lokalną kulturą, nawiązanie do miejscowych tradycji, historii, legend itp. 
c. autentyczność – trzymanie się autentycznych form, technik, tradycji, zwyczajów, wynikających 

ze specyfiki kulturowo-historycznej obszaru Ekomuzeum „Gościnna Kraina” 
d. działalność uwzględniająca potrzeby środowiska naturalnego i niepowodująca niekorzystnych 

skutków dla środowiska 
e. wykorzystywanie w działalności przede wszystkim lokalnych zasobów i surowców w sposób 

zrównoważony 
f. wiarygodność informacji – przekazywana wiedza i informacje są zgodne z aktualnym stanem 

wiedzy 

                                                             
1 Niepotrzebne skreślić 
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Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem funkcjonowania Ekomuzeum „Gościnna Kraina”  oraz 

zobowiązuję się go przestrzegać, a w szczególności realizować zadania Członka Ekomuzeum „Gościnna 

Kraina” wskazane w załączonym do deklaracji Regulaminie. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych 
osobowych/danych reprezentowanego przeze mnie podmiotu przez Koordynatora Ekomuzeum 
„Gościnna Kraina” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
/Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z póź. zmian./ w celach związanych z działalnością Ekomuzeum 
„Gościnna Kraina”. Przysługuje mi prawo wglądu w te dane, ich poprawianie lub uzupełnianie.  
 

 

 

………………………………….......…................. 
                        Podpis 

 

 

Załączniki: 

1. Regulamin funkcjonowania Ekomuzeum „Gościnna Kraina”. 

 

 

 


