Vitajte cyklisti!

Toto jednoznačné oslovenie za sebou skrýva projekt certifikácie ubytovacích a
stravovacích zariadení a turistických cieľov tak, aby spĺňali požiadavky cyklistov a
cykloturistov. Certifikované zariadenia a ciele vychádzajú v ústrety cyklistom svojim
vybavením, ponukou a službami. Certifikované zariadenia a ciele sú označené
zelenobielym logom s usmievajúcim sa bicyklom.
Certifikovať je možné nielen ubytovacie a stravovacie zariadenia, ale aj ďalšie
turistické ciele /napr. hrady, múzeá, zámky, informačné centrá, kúpaliská, a pod./.
Všetky certifikované zariadenia ponúkajú cyklistom napr:
– kvalitné odstavné miesto pre bicykle a batožinu, alebo uzamykateľné miestnosti
pre uschovanie bicyklov a batožiny
– základné náradie na jednoduché opravy bicyklov
– lekárničku
– informácie o miestnych a regionálnych zaujímavostiach a o službách pre
cyklistov.
V ponuke ubytovacích zariadení je samozrejme možnosť ubytovania len na jednu
noc, energeticky výdatné a pre cyklistov vhodné raňajky, ako aj pranie a sušenie
oblečenia a výstroje. Stravovacie zariadenia zase ponúkajú nápoje, vhodné pre
cyklistov, najmenej jedno teplé a jedno vegetariánske jedlo počas celej doby
prevádzky ako aj jedlo s malým obsahom tukov.
Certifikované zariadenia môžu používať logo a označenie „Vitajte cyklisti!“ na
svojich propagačných materiáloch, internetovej stránke, smerovníkoch a pod. a tak v
rámci svojho marketingu upútať cyklistov a cykloturistov. Každé certifikované
zariadenie je zaradené do databázy, prístupnej na internete. Ak teda máte záujem o to,
aby aj Vaše zariadenie získalo takúto certifikáciu, kliknite si na
www.vitajtecyklisti.sk, kde nájdete všetky potrebné informácie, pokyny a rady pre
certifikáciu.
Tento projekt je inšpirovaný certifikačnými schémami v Nemecku /Bett&Bike/,
Rakúsku a Švajčiarsku a priamo vychádza z projektu certifikácie „Cyklisté vítáni“, v
rámci ktorej je v Českej republike v súčastnosti certifikovaných pre cyklistov už viac
ako 750 zariadení a cieľov.
Poplatok za certifikáciu každého zariadenia je v roku 2009 vďaka sponzorskej
podpore iba 67,- EUR. Možno aj vzhľadom na krátku dobu realizácie tohto projektu
je v ňom certifikované iba jedno ubytovacie zariadenie z tatranského regiónu v to
Penzión Demi v Starej Lesnej.
Na Slovensku projekt certifikácie „Vitajte cyklisti!“ realizuje Nadácia Ekopolis,
ktorá už od roku 1991 prináša inovatívne programy v oblasti trvalo udržateľného
rozvoja. Táto certifikácia je súčasťou programu Greenways /zelené cesty/, ktorého
cieľom je rozvoj cyklistickej dopravy na Slovensku. Viac o tomto programe je možné
nájsť na stránke www.ekopolis.sk.

