SHTOJCA NR. 3
Formular vetdeklarimi për aplikim për kategorizimin e strukturave akomoduese (SA)
Kategoria për të cilën aplikon:

□ Bujtinë
□ Fjetinë(Hostel)
□ Kamping

□ Hotel
□ Motel
□ Resort

□ Qendër kurative
□ Fjetje dhe mëngjes
(B&B)

NIPT
Emri i subjektit
Emri tregtar i subjektit
Emri i Strukturës Akomoduese

□
M□

Përfaqësuesi ligjor F
Forma e pronësisë
Detajet e aktivitetit

Vlera e investimit
Viti i operimit
Aktiviteti ushtrohet
Adresa e plotë e aktivitetit
(Prefektura, Bashkia, Qyteti/Fshati,
Lagja, Rruga, Nr.)
Vendndodhja gjeografike (GIS)
Kapaciteti akomodues në dhoma
Kapaciteti akomodues në shtretër

Kapaciteti i
strukturës

Kapaciteti në bar-kafe, vende ulje
(persona)
Kapaciteti në restorante, vende ulje
(persona)
Nr i sallave për konferenca
Kapaciteti për sallë
E-mail
Telefon fiks

Mjete kontakti

Mobile
Website

□ Gjithë vitin □ Sezonal

Total
Punonjës me kohë të plotë

Femra
Meshkuj

Kategoritë e
punësimit

Punonjës me kohë të pjesshme
Punonjës me kontratë

Të vetëpunësuar

Total
Femra
Meshkuj
Total
Femra
Meshkuj
Total
Femra
Meshkuj

Me arsim të lartë
Me arsim të mesëm të prëgjithshëm
Kualifikimi i
punonjësve

Me arsim të mesëm profesional
Me certifikata/diploma ndërkombëtare
Me certifikatë kualifikimi, etj
Numri i kateve të strukturës akomoduese
Ashensor
Dhoma pa tualet personal
Tualete të përbashkëta
Vende parkimi
Pishinë

Informacione të
tjera

□ e jashtme
□ e brendshme

Mjedise të tjera argëtuese e sportive
Ofrim i vakteve të tjera
Ofrim i akomodimit për një kohë të
shkurtër (më pak se një natë fjetje)
Pronari i strukturës fle në të njëjtën
strukturë
Struktura është në funksion të
veprimtarisë “Agroturizëm”

□ Po

□ Jo

Unë, i nënshkruari, ____________________ deklaroj se jam njohur me Urdhrin e Ministrit
Nr. _____ datë _____2019 “Mbi miratimin e rregullores për mënyrën, kriteret dhe procedurën e
kategorizimit të strukturave akomoduese” dhe plotësoj të gjitha kriteret e parashikuara në shtojcën 4,
për kategorinë e strukturës akomoduese për të cilën kam aplikuar.
Mbaj përgjegjësi të plotë për të dhënat e deklaruara më sipër.

_______________________________
(Emër Mbiemër, Firma, Vula)

