ZAŁĄCZNIK nr 2 do Regulaminu konkursu „Inwentaryzacja terenu LGD „Białe Ługi”

Ankieta/Fiszka dotycząca zasobów kulturowych, naturalnych i atrakcji turystycznych
obszaru LGB „Białe Ługi”
I. Zabytki architektury
Prosimy o podanie obiektów w Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ) jak też zasługujących na ochronę wg poniższej
klasyfikacji:
A. zabytki sakralne
1.
kościoły i zespoły sakralne (klasztory)
2.
kaplice (okazałe)
3.
kapliczki, figury i krzyże przydrożne zasługujące na uwagę ze względów estetycznych, historycznych (jeśli to
możliwe podać datę i historię powstania)
4.
cmentarze z okazałą i zabytkową rzeźbą nagrobną (prosimy o podanie daty powstania najstarszego nagrobka)
5.
bożnice (synagogi)
B. zabytki pozostałe
1.
pałace, dwory, obiekty podworskie - budynki gospodarcze i mieszkalne. Prosimy o podanie gospodarza
obiektu oraz czy są ogólnodostępne dla turystów)
2.
zamki i obwarowania miejskie
3.
obiekty przemysłowe ( m.in. młyny, dawne gorzelnie, cegielnie)
4.
dawna zabudowa miasteczek i wsi ( m.in. kamieniczki, drewniane domy i obiekty gospodarcze)
II.
1.
2.

Obiekty kultu religijnego
Sanktuaria (zatwierdzone przez władze kościelne)
obrazy i figury otaczane kultem religijnym (podać miejsca ich lokalizacji)

III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Obiekty przyrodnicze
parki krajobrazowe
rezerwaty przyrody
pomniki przyrody (podać lokalizację)
stanowiska dokumentacyjne
użytki ekologiczne
Obszary Natura 2000
parki podworskie (tylko ogólnodostępne)
okazałe drzewa nie uznane za pomniki przyrody (lokalizacja)
źródła wraz z lokalizacją

IV.
Obiekty kulturalne (prosimy o podanie adresów i telefonów kontaktowych)
A. Kultura
1. muzea i izby muzealne
2. szkolne izby muzealne
3. ośrodki twórczości ludowej (m.in. malarstwo, rzeźbiarstwo, kowalstwo artystyczne)
4. zespoły śpiewacze, taneczne, kapele ludowe, gawędziarze
B. Placówki kultury
1. galerie
2. biura wystaw artystycznych
3. domy kultury
4. biblioteki (poza szkolnymi)
5. kina
V.
Cykliczne imprezy kulturalne, folklorystyczne itp. (prosimy o podanie adresów i numerów telefonów
organizatorów, oraz jeżeli to możliwe – daty)
1. festiwale
2. konkursy
3. przeglądy
4. dni miejscowości, gminy, powiatu
5. odpusty o zasięgu ponadparafialnym
VI.
Miejsca historyczne
1. upamiętnione miejsca walk o wolność ojczyzny – tablice, pomniki (prosimy o podanie lokalizacji)
2. cmentarze wojenne, kwatery żołnierskie na cmentarzach parafialnych
3. miejsca urodzin i pobytu ludzi świata kultury, nauki, polityków, dowódców wojskowych (prosimy o krótką notkę
biograficzną osób)

VII.
Obsługa turystów (prosimy a dane teleadresowe )
1. punkty informacji turystycznej
2. biura podróży
3. instytucje związane z turystyką (np. ośrodki sportu i turystyki, stowarzyszenia promujące daną miejscowość, gminę,
powiat)
4. miejscowi przewodnicy
5. punkty sprzedaży literatury krajoznawczej
6. punkty sprzedaży pamiątek regionalnych
7. sprzedawcy pakietów turystycznych (m.in. zielone szkoły, zajęcia ekologiczne, rajdy konne, spływy kajakowe)
VIII. Noclegi (prosimy o dane teleadresowe)
A. Baza kategoryzowana
1. hotele
2. motele
3. domy wycieczkowe
4. pensjonaty
5. campingi
B. Baza niekategoryzowana
1.
gospodarstwa agroturystyczne
2.
schroniska młodzieżowe
3.
domy pielgrzyma
4.
pola namiotowe
5.
inne obiekty
IX.
Wyżywienie (prosimy o dane teleadresowe)
1. restauracje
2. bary serwujące dania obiadowe
3. kawiarnie
4. kuchnia regionalna – propozycje dla turystów
X.
Rekreacja (prosimy o dane teleadresowe w punktach 1 – 12 oraz przybliżoną lokalizację w p. 13 - 14
1. ośrodki sportu i rekreacji
2. wypożyczalnie sprzętu turystyczno-rekreacyjnego
3. pływalnie
4. baseny kąpielowe otwarte
5. wyznaczone kąpieliska
6. ośrodki jazdy konnej
7. ścianki wspinaczkowe
8.zalewy
9. strzelnice sportowe
10. wyciągi narciarskie
11. sztuczne lodowiska
12. inne obiekty rekreacyjne
13. miejsca wykorzystywane przez wędkarzy
14. miejsca grzybobrania
XI.
Zagospodarowanie turystyczne (prosimy o podanie przebiegu szlaków i ścieżek oraz ich ewentualną długość)
1. znakowane szlaki turystyczne (piesze, rowerowe, kajakowe)
2. znakowane ścieżki edukacyjne
3. oznakowane trasy rekreacyjne (m. in. biegowe, nordin walking)
XII.
Wybrane usługi motoryzacyjne (dane teleadresowe)
1. całodobowe stacje benzynowe
2. pomoc drogowa
3. wynajem samochodów
4. parkingi strzeżone
5. licencjonowane stacje napraw
XIII. Inne informacje (prosimy o dane teleadresowe)
1. poczta
2. szpitale
3. ośrodki zdrowia
4. parafie (prosimy o podanie godzin Mszy św. w dni świąteczne)

