
 

 

 

 

 

 

 

 

 REGULAMIN CZŁONKOSTWA W SZLAKU KULINARNYM  

„SMAKI DOLNEGO ŚLĄSKA” 
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§ 1 

 

Idea 

 

1. Szlak Kulinarny  - „Smaki Dolnego Śląska” („Smaki DŚ”) ma na celu promocję Dolnego Śląska 

oraz Członków Szlaku. 

2. Członkowie Szlaku są ambasadorami całego szlaku prowadząc zsynchronizowaną politykę 

informacyjną i promocyjną. 

§ 2 

 

Członkowie  

1. Członkami „Smaki DŚ” mogą zostać podmioty działające w szeroko pojętej dolnośląskiej 

kulinarnej branży turystycznej posiadające certyfikat jakości przyznawany przez krajowe lub 

międzynarodowe organizacje certyfikujące. Podmioty nie posiadające certyfikatu wymienionego 

powyżej poddadzą się certyfikacji komisji weryfikacyjnej powoływanej przez Dolnośląską 

Organizację Turystyczną (DOT). 

2. W szczególności mogą to być : 

a. restauracje, inne punkty gastronomiczne, obiekty usług hotelarskich, 

b. sprzedawcy detaliczni i stowarzyszenia sprzedające produkty tradycyjne i regionalne, 

c. przetwórcy żywności regionalnej,  

d. rolnicy, ogrodnicy, przedsiębiorstwa rybackie.  

3. Członkowie muszą być zarejestrowani na terenie województwa dolnośląskiego oraz przestrzegać 

obowiązujących przepisów prawnych w tym prawa żywnościowego oraz posiadać ofertę dla 

potencjalnego turysty.  

§ 3 

 

Wspólnota działania 

Szlak „Smaki DŚ” z założenia jest przedsięwzięciem grupowym (i dotyczącym Dolnego Śląska) 

dlatego oczekujemy pełnej współpracy podmiotów w zakresie promocji oferty i marki.  

W szczególności zależy nam na: 

a. wkładzie do kulinarnego dziedzictwa Dolnego Śląska, 

b. ekspozycji informacji i logotypu „Smaki DŚ”. 
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§ 4 

 

Rola Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej 

Dolnośląska Organizacja Turystyczna jest organizatorem szlaku „Smaki DŚ”  

a. zajmuje się weryfikacją zgłoszeń, 

b. udziela licencji „Smaki DŚ” na przedsięwzięcia lub produkty, 

c. zrzesza podmioty tworzące „Smaki DŚ” tworząc w ten sposób gremium „Smaki DŚ”, 

d. jest platformą komunikacyjną i miejscem dyskusji wokół tematów związanych z „Smaki DŚ”, 

e. w imieniu DOT działa “kapituła” której skład oraz zadania ustala DOT, członkowie kapituły 

sprawują swoje funkcje społecznie. 

§ 5 

 

Zobowiązania podmiotów członkowskich 

 

Członkowie szlaku zobowiązani są do poniższych działań: 

a. prowadzenie działalności na Dolnym Śląsku, 

b. naturalny charakter produkcji, 

c. informowanie klientów o specyfice swojej oferty, 

d. wykorzystywanie produktów żywnościowych wyprodukowanych na Dolnym Śląsku,  

e. oznakowanie swojej oferty logiem „Smaki DŚ” dostępnym do pobrania na stronie internetowej 

projektu www.smakidolnegoslaska.pl  

f. aktywne uczestnictwo w promocji i rozwoju szlaku, 

g. złożenie wniosku i podpisanie porozumienia,  

h. oznakowanie obiektu szyldem z logo Szlaku Kulinarnego Smaki Dolnego Śląska szlaku 

użyczoną przez DOT, 

i. poddanie się okresowej weryfikacji produktów w zakresie zgodności z ideami „Smaki DŚ”. 

 

 

§ 6 

 

Przywileje podmiotów członkowskich 

 

 

Członkowie szlaku posiadają prawo do poniższych przywilejów :  

a. możliwość posługiwania się logiem „Smaki DŚ”,  

b. oznakowanie obiektu wewnątrz lub na zewnątrz szyldem z logo Szlaku Kulinarnego Smaki 

Dolnego Śląska. Właścicielem szyldu jest Dolnośląska Organizacja Turystyczna.  

http://www.smakidolnegoslaska.pl/
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Szyld użyczany jest podmiotom na okres uczestnictwa w Szlaku Kulinarnym Smaki Dolnego 

Śląska. W przypadku rezygnacji z członkostwa w szlaku lub wykluczeniu z projektu podmiot 

zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu szyldu oraz zaprzestania jego używania.  

c. obecność w materiałach promocyjnych przygotowanych i dystrybuowanych przez DOT, 

d. obecność na stronie poświęconej „Smaki DŚ”, facebooku oraz innych kanałach informacyjnych 

DOT, 

e. dostęp do szkoleń i programów prowadzonych przez DOT, 

f. oznakowanie miejsca prowadzenia działalności mosiężnym szyldem z logo Szlaku Kulinarnego 

Smaki Dolnego Śląska,  

 

 

§ 7 

 

Składka członkowska  

 

1. Składka członkowska wynosi 500,00 PLN brutto  za rok kalendarzowy. W przypadku podmiotu 

zgłaszającego więcej niż jeden obiekt do szlaku opłata za drugi obiekt wynosi 300,00 PLN brutto 

i kolejne obiekty po 100,00 PLN brutto. Składka wpłacana jest jednorazowo każdego roku na 

specjalnie wyznaczone do tego konto bankowe w terminie wyznaczonym przez DOT.  

2. W przypadku nieodnotowania wpłaty składki w wymaganym terminie członkostwo może zostać 

zawieszone lub odebrane. W razie wykluczenia członka z „Smaki DŚ” składka wpłacona za dany 

rok nie podlega zwrotowi. 

3. Wykluczenie członka ze szlaku skutkuje usunięciem wszelkich informacji o danym podmiocie z 

materiałów promocyjnych i informacyjnych produkowanych w ramach projektu Smaki DŚ oraz 

zobowiązuje podmiot do zwrotu szyldu z logo Szlaku Kulinarnego Smaki Dolnego Śląska.  

4. Składka przeznaczana jest w całości na działania związane z promocją szlaku “Smaki DŚ”. 

 

§ 8 

 

Ubieganie się o członkostwo 

 

1. Wnioski przyjmowane są w biurze Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej w wersji papierowej 

lub drogą elektroniczną. 

2. Po zaakceptowaniu wniosku przez  DOT oraz odnotowaniu wpłaty składki członkowskiej 

podmiot uzyskuje licencję na działalność w Szlaku Kulinarnym Smaki Dolnego Śląska. 

 

§ 9 

 

     Kontrola 
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1. Dolnośląska Organizacja Turystyczna zastrzega sobie prawo do kontroli podmiotów 

członkowskich. Członek  zobowiązany jest udostępnić osobom kontrolującym z ramienia DOT 

wszelkich niezbędnych dokumentów w uprzednio ustalonym terminie zazwyczaj 14 dni od 

wezwania. 

2. W przypadku nieprzestrzegania postanowień regulaminu i przepisów obowiązujących w 

prawodawstwie, właściciel licencji zachowuje prawo do wypowiedzenia podmiotowi 

członkostwa. Jeśli członkostwo podmiotu jest zawieszone, podmiot traci wszelkie prawa 

członkowskie na czas zawieszenia i nie przysługuje mu zwrot opłaty członkowskiej. 

 

 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Logotyp Szlaku Kulinarnego Smaki Dolnego Śląska  jest własnością Dolnośląskiej Organizacji 

Turystycznej i jeśli nie jest używany zgodnie z opisanymi wytycznymi, prawo do jego używania 

zostanie odebrane. 

2. Dolnośląska Organizacja Turystyczna przyznaje licencję na użytkowanie logo „Smaki DŚ” na 

okres jednego roku z możliwością przedłużenia.  

3. Członkowie zobowiązują się używać logo „Smaki DŚ” w swoich materiałach reklamowych oraz 

serwisach internetowych. 

4. W przypadku gdy podmiot zdecyduje się na rezygnację z członkostwa „Smaki DŚ”, nie 

przysługuje mu zwrot dotychczas wpłaconych składek członkowskich. 

 

 

 

        

 

 

 

 

 


