Załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu „Polska Przyjazna Dzieciom 2018”

Kryteria konkursowe i punktacja

INFORMACJA
1. Kryteria są punktowane wg zasad szczegółowych wskazanych w kolumnie „punktacja”.
2. Kapituła Konkursu ma prawo przyznać dodatkowe punkty (lub ich części) za wyróżniające się walory, innowacyjność itp. – jednak nie więcej niż 50% ustalonej
dla danego kryterium wartości (np. dla kryterium z punktacją 1 pkt – nie więcej niż 0,5 pkt).
3. Prawo Kapituły do przyznania dodatkowych punktów lub ich części za wyróżniające się walory, innowacyjność itp. dotyczy również tych kryteriów, których
zasadnicza punktacja dokonywana jest decyzją Kapituły.
4. Punkty uzyskane przez Uczestnika w poszczególnych kryteriach są sumowane odrębnie w ramach czterech Grup Kryteriów. Następnie każda z sum
poszczególnych Grup Kryteriów jest ważona według znaczenia danej Grupy Kryteriów, tj. mnożona przez jej wagę (wskaźnik znaczenia):
I. NAJWAŻNIEJSZE ATRAKCJE – waga 2
II. OTOCZENIE – DODATKOWE ATRAKCJE I MOŻLIWOŚCI – waga 1,5
III. DOSTĘPNOŚĆ I INFRASTRUKTURA – waga 1
IV. ROZWÓJ TURYSTYKI, INFORMACJA I PROMOCJA – waga 1,5
5. Szczegółowe zasady punktacji zawarte są w § 7 Regulaminu Konkursu.

I. NAJWAŻNIEJSZE ATRAKCJE
Główne, w tym „flagowe”, atrakcje turystyczne gminy – w kontekście turystyki rodzin z dziećmi. Takie, które mogą stać się powodem, dla którego rodzina
z dziećmi odwiedzi gminę (przyjedzie nawet specjalnie dla niej), kierując się przede wszystkim atrakcyjnością jej oferty dla dzieci i możliwościami atrakcyjnego
spędzenia w niej czasu przez dzieci / z dziećmi.
l.p.

kryterium szczegółowe

1.

Parki tematyczne, parki rozrywki

2.

Parki miniatur

3.

Muzea o tematyce dedykowanej dzieciom

4.

Muzea dla dorosłych, które posiadają działy /
wystawy dla dzieci, ofertę zwiedzania dedykowaną
dla rodzin z dziećmi lub których profil tematyczny
jest atrakcyjny także dla dzieci / rodzin z dziećmi.
Muzea na wolnym powietrzu (skanseny) i inne
ekspozycje plenerowe.

5.
6.

Tematyczne szlaki i trasy turystyczne, ścieżki
edukacyjne (na wolnym powietrzu)

7.

Parki wodne (aquaparki)

8.

Parki linowe, parki trampolin, ścianki
wspinaczkowe, tzw. kolejki tyrolskie.

9.

Ogrody zoologiczne, mini-zoo, zagrody ze
zwierzętami gospodarskimi itp.; ogrody botaniczne
i dendrologiczne (arboreta), oranżerie itp.
Kąpieliska na wolnym powietrzu

10.

informacje (dane),
jakie należy podać w Kwestionariuszu Konkursowym

Lista (wykaz)
[nazwa / rodzaj, lokalizacja, link lub
dokumentacja]
Lista (wykaz)
[nazwa / rodzaj, lokalizacja, link lub
dokumentacja]
Lista (wykaz)
[nazwa, lokalizacja, link lub dokumentacja]
Lista (wykaz)
[nazwa, lokalizacja, link lub dokumentacja;
informacja o ofercie dedykowanej dzieciom/
rodzinom z dziećmi]
Lista (wykaz)
[nazwa / rodzaj, lokalizacja, link lub
dokumentacja]
Lista (wykaz)
[nazwa / rodzaj (tematyka),
lokalizacja/przebieg, link lub dokumentacja]
Lista (wykaz)
[nazwa, lokalizacja, link lub dokumentacja]
Lista (wykaz)
[nazwa / rodzaj, lokalizacja, link lub
dokumentacja]
Lista (wykaz)
[nazwa / rodzaj, lokalizacja, link lub
dokumentacja]
Lista (wykaz)

punktacja

Po 1 pkt za każdy podany element.
Po 1 pkt za każdy podany element.
Po 1 pkt za każdy podany element.
Po 1 pkt za każdy podany element.

Po 1 pkt za każdy podany element.
Po 1 pkt za każdy podany element.
Po 1 pkt za każdy podany element.
Po 1 pkt za każdy podany element.
Po 1 pkt za każdy podany element.
Po 1 pkt za każdy podany element.

11.

Turystyczne szlaki rowerowe

12.

Turystyczne szlaki piesze, wodne (np. kajakowe),
konne

13.

Trasy narciarskie / snowboardowe dla dzieci

14.

Inne

15.

Imprezy i wydarzenia dla dzieci / rodzin z dziećmi

16.

Zajęcia, animacje, warsztaty dla dzieci / rodzin
z dziećmi

17.

Przejazdy/przejażdżki, rejsy, loty itp.

18.

Inne wydarzenia, imprezy i aktywności

[nazwa / rodzaj, lokalizacja, link lub
dokumentacja]
Lista (wykaz)
[nazwa, lokalizacja / przebieg, link lub
dokumentacja]
Lista (wykaz)
[nazwa i rodzaj, lokalizacja / przebieg, link lub
dokumentacja]
Lista (wykaz)
[nazwa, lokalizacja / przebieg, link lub
dokumentacja]
Lista (wykaz)
[nazwa / rodzaj, lokalizacja, link lub
dokumentacja, krótki opis]
Lista (wykaz)
[nazwa, rodzaj/tematyka, termin(y), lokalizacja,
link lub dokumentacja]
Lista (wykaz)
[nazwa / rodzaj, tematyka, lokalizacja, link lub
dokumentacja]
Lista (wykaz)
[rodzaj, lokalizacja / przebieg, link]
Lista (wykaz)
[rodzaj, lokalizacja, link lub dokumentacja,
krótki opis]

Po 1 pkt za każdy podany element.
Po 1 pkt za każdy podany element.
Po 1 pkt za każdy podany element.
Decyzja Kapituły - maksymalnie 1 pkt
za każdy podany element.
Po 1 pkt za każdy podany element.
Po 1 pkt za każdy podany element.
Po 1 pkt za każdy podany element.
Decyzja Kapituły - maksymalnie 1 pkt
za każdy podany element.

II. OTOCZENIE – DODATKOWE ATRAKCJE I MOŻLIWOŚCI
Atrakcje, które choć nie staną się raczej powodem dla którego rodzina z dziećmi specjalnie przyjedzie w celach turystycznych do danej gminy, lecz które
mogą uatrakcyjnić wizytę (pobyt) w towarzystwie dzieci, wypełnić czas poza korzystaniem z głównych atrakcji. To zarazem takie elementy otoczenia,
które pomagają sprawić, ze czas spędzony w gminie będzie czasem relaksu – gdy dzieci mając zajęcie i nie nudzą się, dają swoim rodzicom (opiekunom)
chwilę oddechu.
l.p.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

kryterium szczegółowe

Place zabaw
Parki, skwery, plaże miejskiej, ścieżki spacerowe,
miejsca piknikowe
Baseny / pływalnie ogólnodostępne
Ścieżki rowerowe
Miasteczka ruchu drogowego dla rowerów,
pumptracki (rowerowe place zabaw), skateparki,
ścieżki / place do jazdy na rolkach
Lodowiska / ślizgawki – kryte i na wolnym
powietrzu
Pozostałe miejsca i możliwości dla uprawiania
aktywności ruchowej
Kina - repertuar dla dzieci

9.

Teatry dla dzieci lub repertuar dla dzieci w ramach
teatrów dla dorosłych

10.

Inne

informacje (dane),
jakie należy podać w Kwestionariuszu Konkursowym

punktacja

Liczba placów zabaw
Liczba w poszczególnych rodzajach

Po 1 pkt za każdy podany element.
Po 1 pkt za każdy podany element.

Liczba basenów / pływalni
Liczba kilometrów
(łączna długość na obszarze gmin)
Liczba w poszczególnych rodzajach

Po 1 pkt za każdy podany element.
Po 1 pkt za każde 5 km.

Liczba w poszczególnych rodzajach

Po 1 pkt za każdy podany element.

Liczba w poszczególnych rodzajach

Po 0,5 pkt za każdy podany element.

Liczba kin

Za każdy podany element:
▪ dla gmin w Kategoriach Uczestników
1, 2 i 3 - po 1 pkt;
▪ dla gmin w Kategoriach Uczestników
4, 5 i 6 – po 0,2 pkt.
Po 1 pkt za każdy podany element.

Lista (wykaz)
[nazwa, lokalizacja, link; w przypadku teatrów
dla dorosłych z repertuarem dla dzieci – tytuły
przykładowych spektakli]
Lista (wykaz)
[nazwa/rodzaj, lokalizacja, link lub
dokumentacja]

Po 1 pkt za każdy podany element.

Decyzja Kapituły - maksymalnie 1 pkt
za każdy podany element.

III. DOSTĘPNOŚĆ I INFRASTRUKTURA
Ta grupa kryteriów dotyczy takich elementów, które czynią ofertę turystyczną gminy dostępną i przyjazną dla rodzin z dziećmi i wizyta (pobyt) w niej może
przebiegać komfortowo, także w przypadku problemów.
l.p.

1.

kryterium szczegółowe

Koszty korzystania z atrakcji turystycznych:
czy w atrakcjach wpisanych w części I., do których
wstęp jest co do zasady płatny, dostępne są
bezpłatne wstępy dla dzieci w wieku do 16 lat?

informacje (dane),
jakie należy podać w Kwestionariuszu Konkursowym

▪

▪

+ różne inne rozwiązania gminy odnoszące się
do preferencyjnych opłat za korzystanie
z walorów turystycznych
2.
3.

4.

5.

łączna liczba atrakcji, do których wstęp jest
płatny (dot. tylko atrakcji wykazanych w cz.
I. NAJWAŻNIEJSZE ATRAKCJE)
liczba atrakcji oferujących bezpłatny wstęp
dla dzieci w wieku do 16 lat – spośród
wykazanych w cz. I. NAJWAŻNIEJSZE
ATRAKCJE)

Turystyka dla dużych rodzin:
Liczba partnerów honorujących w gminie
Kartę Dużej Rodziny.
Komunikacja zbiorowa:
Czy miejscowości, w której (których) zlokalizowane
są główne atrakcje turystyczne mają połączenia
kolejowe lub autobusowe ze stolicą województwa
na obszarze którego położona jest gmina
(lub z aglomeracją, w której jest położna stolica
województwa)?

Liczba partnerów Karty Dużej Rodziny z
kategorii „Sport, Rekreacja, Turystyka” oraz
„Kultura”
▪ Liczba miejscowości na obszarze gminy,
w których znajdują się atrakcje wykazane
w cz. I NAJWAŻNIEJSZE ATRAKCJE
▪ Liczba miejscowości z atrakcjami,
do których można dojechać koleją
lub autobusem (ze stolicy województwa
lub aglomeracji, w której jest ona
położona)

Dziecko w taksówce:
Czy w gminie działa co najmniej jeden usługodawca
taksówkowy (przedsiębiorca, sieć), który oferuje
foteliki do przewozu dzieci (przynajmniej w części
pojazdów)?
Mamo, tato - siusiu!
Toalety publiczne (gminne) oraz ułatwienia
w korzystaniu przez dzieci

Lista (wykaz) – co najmniej jedna pozycja
[nazwa, link lub informacje kontaktowe]

▪

Deklaracja dostępności co najmniej jednej
gminnej toalety publicznej oraz wskazanie
ewentualnych ułatwień (jeśli występują)

punktacja

Udział atrakcji oferujących bezpłatny wstęp
dla dzieci w wieku do 16 lat w ogólnej
liczbie atrakcji (wg wzoru: liczba atrakcji
z bezpłatnym wstępem : liczba atrakcji
ogółem, np. 7:12=0,58 tj. po zaokrągleniu
0,6pkt – za całość tego kryterium).
W zakresie innych rozwiązań – punktacja
wg decyzji Jury, nie więcej niż 1 pkt za
każdy element.
Po 0,1 pkt za każdego partnera w gminie.
Udział miejscowości z atrakcjami, które są
dostępne koleją/autobusem ze stolicy
województwa lub aglomeracji, w której jest
położona w ogólnej liczbie miejscowości
z atrakcjami
(wg wzoru: liczba miejscowości z atrakcjami,
które są dostępne koleją/autobusem: liczba
miejscowości z atrakcjami ogółem,
np. 1:2=0,5pkt – za całość tego kryterium).
1 pkt jeśli podany jest co najmniej jeden
usługodawca.
Nie są przyznawane dodatkowe punkty
w przypadku większej liczby oferujących
foteliki dla dzieci.
1 pkt za zadeklarowanie dostępności
co najmniej jednej gminnej toalety
publicznej.

+ różnego rodzaju ułatwienia dla dzieci
w korzystaniu i dostępie do gminnych toalet
publicznych
6.

Niemowlę-turysta

▪
▪

7.

Gdy w podróży zachoruje dziecko

▪
▪

8.

Dziecko w wózku / na wózku

▪

9.

Wypożyczalnie sprzętu

▪
▪

10.

Inne elementy infrastruktury istotne dla turystyki
rodzin z dziećmi, ułatwienia w dostępności i
korzystaniu z atrakcji turystycznych gminy itp.

Liczba stref/kącików we wnętrzach
obiektów
Liczba stref/kącików na zewnątrz
Liczba placówek ambulatoryjnej opieki
medycznej
Liczba całodobowych aptek lub punktów
aptecznych
Krótki opis, na czym polega dane
rozwiązanie / ułatwienie oraz lokalizacja.
Liczba wypożyczalni sprzętu sportoworekreacyjnego
Liczba wypożyczalni oferujących sprzęt
dla dzieci

Lista (wykaz)
[krótki opis, link lub dokumentacja]

W zakresie różnego rodzaju ułatwień –
punktacja wg decyzji Jury, nie więcej
niż 1 pkt.
Suma punktów za:
▪ po 1 pkt za każdy kącik we wnętrzach
obiektów;
▪ po 1,5 pkt za każdy kącik w plenerze.
Suma punktów za:
▪ po 0,5 pkt za każdą placówkę
ambulatoryjną;
▪ po 0,3 pkt za każdą aptekę całodobową.
Decyzja Kapituły - maksymalnie 1 pkt
za każdy podany element.
Udział wypożyczalni oferujących sprzęt
dla dzieci w ogólnej liczbie wypożyczalni
sprzętu
(wg wzoru: liczba wypożyczalni
posiadających sprzęt dla dzieci : liczba
wypożyczalni ogółem, np. 3:5=0,6 pkt
za całość tego kryterium).
Decyzja Kapituły - maksymalnie 1 pkt
za każdy podany element.

IV. ROZWÓJ TURYSTYKI, INFORMACJA I PROMOCJA
Niniejsza grupa odnosi się do podejścia gminy do zagadnień turystyki rodzin z dziećmi (turystyki rodzinnej), wyrażającego się stopniem jej aktywności i
zaangażowania w kreowanie i promocję dedykowanych temu walorów i ofert.
l.p.

kryterium szczegółowe

informacje (dane),
jakie należy podać w Kwestionariuszu Konkursowym

1.

Dokumenty strategiczne – rozwój turystyki:
Jeśli gmina posiada aktualny dokument planistyczny
z dziedziny rozwoju turystyki: czy uwzględnione są
w nim zagadnienia produktów turystycznych / ofert
dla dzieci i rodzin?

▪
▪

Link do dokumentu strategicznego
Wskazanie zapisów szczegółowych
dotyczących tematyki turystyki rodzin
z dziećmi

2.

Dokumenty strategiczne – promocja / promocja
turystyczna :
Jeśli gmina posiada aktualny dokument planistyczny
z dziedziny promocji: czy uwzględnione są w nim
zagadnienia promocji oferty turystycznej dla dzieci i
rodzin?
Elektroniczne (cyfrowe; w tym internetowe)
materiały promocyjne i informacyjne na temat
oferty turystycznej dla dzieci i rodzin - adresowane
DO DOROSŁYCH.

▪
▪

Link do dokumentu strategicznego
Wskazanie zapisów szczegółowych
dotyczących tematyki promocji turystyki
rodzin z dziećmi

3.

Lista (wykaz) wraz z dokumentacją materiałów
(link lub reprodukcje)

punktacja

3 pkt za uwzględnienie zagadnień ofert
i produktów turystycznych dla dzieci /
rodzin z dziećmi w strategii rozwoju
turystyki
(lub innego rodzaju dokumencie
strategicznym z tej dziedziny).
2 pkt za uwzględnienie zagadnień promocji
ofert i produktów turystycznych dla dzieci /
rodzin z dziećmi w strategii promocji
(lub innego rodzaju dokumencie
strategicznym z tej dziedziny).
▪
▪

▪
4.

Drukowane materiały promocyjne i informacyjne
na temat oferty turystycznej dla dzieci i rodzin adresowane DO DOROSŁYCH.

Lista (wykaz) wraz z dokumentacją materiałów
(link lub reprodukcje)

▪
▪

Materiały własne gminy – 1 pkt
za każdy.
Materiały innych organów
samorządowych – max 0,5 pkt za każdy
- decyzja Kapituły w zależności
od stopnia, w jakim uwzględnione są
w nich treści na temat gminy w
kontekście turystyki rodzin z dziećmi.
Materiały LOT, ROT, LGD – max 0,7 pkt
za każdy – decyzja Kapituły jw.
Materiały własne gminy – 1 pkt
za każdy.
Materiały innych organów
samorządowych – max 0,5 pkt za każdy
decyzja Kapituły w zależności
od stopnia, w jakim uwzględnione są

w nich treści na temat gminy w
kontekście turystyki rodzin z dziećmi.
▪ Materiały LOT, ROT, LGD – max 0,7 pkt
za każdy – decyzja Kapituły jw.
▪ Materiały własne gminy – 1 pkt
za każdy.
▪ Materiały innych organów
samorządowych – max 0,5 pkt za każdy
– decyzja Kapituły w zależności
od stopnia, w jakim uwzględnione są
w nich treści na temat gminy.
▪ Materiały LOT, ROT, LGD – max 0,7 pkt
za każdy – decyzja Kapituły jw.
Decyzja Kapituły - maksymalnie 1 pkt za
każdy podany element.

5.

Materiały o tematyce turystycznej - elektroniczne
lub drukowane - adresowane bezpośrednio DO
DZIECI.

Lista (wykaz) wraz z dokumentacją materiałów
(link lub reprodukcje)

6.

Inne działania w zakresie rozwoju turystyki i
promocji turystycznej w kontekście oferty dla
dzieci i rodzin

Lista (wykaz)
[rodzaj/nazwa, krótki opis, link lub
dokumentacja]

7.

Nagrody, wyróżnienia, certyfikaty
Czy gmina lub produkty turystyczne z jej obszaru są
laureatem konkursów, plebiscytów itp.:
a) o tematyce turystycznej lub promocyjnej
w zakresie turystyki?
b) wyróżniających produkty (oferty) i obiekty
turystyczne pod względem jakości atrakcyjności
w kontekście rodzin dziećmi?
Informacja turystyczna

Lista (wykaz)
[nazwa certyfikatu / nagrody, instytucja
przyznająca, rok przyznania; za co przyznano?

▪

Liczba punktów informacji turystycznej,
nośników bezobsługowych oraz innych

▪
▪

8.

▪

▪

Po 1 pkt za każdy certyfikat / nagrodę
POT oraz nagrodę EDEN Polska.
Po 0,5 pkt za każdy inny certyfikat /
nagrodę.

Po 1 pkt za każdy punkt IT.
Po 0,5 pkt za każdy bezobsługowy
nośnik informacji turystycznej.
Max po 0,5 pkt za każdą inną formę /
nośnik – decyzja Kapituły.

