
 
 
 

 
Regulamin przekazania regału 

 

I. Wstęp 

1. Niniejszy regulamin określa zasady przekazania regałów wykonanych ze sklejki 

drewnianej w kolorze naturalnego drewna z nakładką (regały o rozmiarach 137x60x32 cm, 

nakładka o rozmiarach. 59,5/61 cm) z wypalonym logo Doliny Karpia i napisem "Produkty 

Lokalne" oraz logotypami projektowymi na produkty lokalne posiadające znak marki lokalnej 

Dolina Karpia oraz KARPATING. 

2. Przekazującym regały jest Stowarzyszenie Dolina Karpia z siedzibą w Zatorze, ul. Rynek 

2, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, 

ZOS pod numerem: 0000257705, numer NIP: 5492258697, numer Regon 120267925, zwane 

dalej Stowarzyszeniem. Dane kontaktowe: biuro@dolinakarpia.org, numer telefonu: 33 8410 

584. 

3. Przyjmującym regał jest właściciel obiektu noclegowego lub gastronomicznego 

działającego na terenie Doliny Karpia. 

4. Zgłaszając swój udział przyjmujący akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu. 

5. Regały zostały wykonane w ramach umowy o przyznaniu pomocy Nr 00007-6936-

UM0620014/19 zawartej dnia 18.02.2020r. realizowanej w ramach poddziałania 

„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”  

w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. 

 

II. Postanowienia ogólne 

1. Warunkiem uczestnictwa w akcji jest złożenie formularza zgłoszeniowego do biura 

Stowarzyszenia Dolina Karpia (Zator, ul. Rynek 2) lub przesłanie na adres 

biuro@dolinakarpia.org w terminie do dnia 10 grudnia 2020 roku. 

2. O otrzymaniu regału decyduje kolejność zgłoszeń (pierwszeństwo posiadają użytkownicy 

znaku marki lokalnej Dolina Karpia). 

3. Każdy obiekt noclegowy lub gastronomiczny Doliny Karpia może otrzymać 1 regał. 

4. Regały pełnią funkcję ekspozycyjną i służą prezentacji poszczególnych produktów 

objętych marką lokalną Dolina Karpia oraz KARPATING. 

 

III. Obowiązki przekazującego 

1. Przekazujący zobowiązuje się do: 

 Przekazania regału (bez produktów lokalnych) przyjmującemu w terminie do 31 

grudnia 2020 roku. 

 Udostępnienia katalogu produktów lokalnych oraz informacji teleadresowych do 

użytkowników znaku marki lokalnej Dolina Karpia oraz KARPATING oraz informacji 

teleadresowych celem zakupu produktów lokalnych i wystawienia ich na regale.  

 Przekazania informacji na temat marki lokalnej Dolina Karpia i KARPATING. 



 Promowania obiektu noclegowego i gastronomicznego, który otrzyma regały poprzez 

stronę internetową Stowarzyszenia www.dolinakarpia.org, www.dolinakarpia.eu oraz  

w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram). 

 

IV. Obowiązki przyjmującego 

1. Przyjmujący zobowiązuje się do: 

 Umieszczenia regału w swoim obiekcie noclegowym/gastronomicznym w miejscu 

ogólnodostępnym, tak aby promował markę lokalną Dolina Karpia i KARPATING 

wśród osób odwiedzających obiekt. 

 Promowania na regale wyłącznie produktów lokalnych posiadających znak marki 

lokalnej Dolina Karpia oraz KARPATING. 

 Umieszczenia na regałach materiałów promujących markę lokalną Dolina Karpia oraz 

KARPATING przekazywanych przez Stowarzyszenie Dolina Karpia. 

 Przekazywania informacji w zakresie marki lokalnej Dolina Karpia i KARPATING 

klientom obiektu gastronomicznego lub noclegowego. 

 Promowania marki lokalnej Dolina Karpia oraz KARPATING w mediach 

społecznościowych oraz stronach internetowych obiektu. 

 Dbania o stan techniczny regału i zachowania okresu trwałości przekazanego regału 

zgodnie z umową Nr 00007-6936-UM0620014/19 zawartą dnia 18.02.2020r. 

pomiędzy Stowarzyszeniem Dolina Karpia a Samorządem Województwa 

Małopolskiego. 

 Odbioru regału z biura Stowarzyszenia Dolina Karpia do dnia 31 grudnia 2020 roku 

i przesłania na adres biuro@dolinakarpia.org dokumentacji fotograficznej pokazującej 

umieszczenie regału z produktami lokalnymi w obiekcie noclegowym lub 

gastronomicznym. 

2. Za zniszczenie regału odpowiada przyjmujący. 
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