
                 
 
 
Regulamin konkursu na „ŚlęŜański Produkt Lokalny”  
 
§ 1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest złoŜenie w terminie do 30 listopada 2009 r. w 
siedzibie Stowarzyszenia „ŚlęŜanie – Lokalna Grupa Działania”, kompletnego wniosku.  W przypadku 
produktów spoŜywczych, rzemieślniczych i publikacji naleŜy dostarczyć równieŜ zgłaszany produkt/ 
wyrób, w przypadku inicjatyw, usług i atrakcji turystycznych, oferty edukacyjnej etc. dokładny opis 
wraz ze zdjęciami.  
 
§ 2. ZłoŜone wnioski podlegają ocenie Kapituły, powołanej przez Stowarzyszenie „ŚlęŜanie – 
Lokalna Grupa Działania”. 
 
§ 3. Uczestnictwo w konkursie oraz prawo posługiwania się znakiem „ślęŜański produkt lokalny” 
jest bezpłatne. 
 
§ 4. Produkty, wyroby, usługi i inicjatywy, które w konkursie otrzymają pozytywną opinię, będą 
mogły posługiwać się znakiem graficznym „produkt ślęŜański” przez 1 rok. 
 
§ 5. Prawo, zasady, obowiązki i przywileje wynikające z posługiwania się znakiem graficznym 
„ ślęŜański produkt lokalny” zostaną określone w formie pisemnej, w indywidualnej umowie 
licencyjnej na uŜywanie znaku, zawartej  pomiędzy licencjobiorcą, a właścicielem/ dysponentem 
znaku.  
 
§ 6. Kapituła ma prawo do cofnięcia decyzji uŜywania znaku graficznego „ślęŜański produkt 
lokalny”, w razie: 
a) stwierdzenia nie dotrzymywania przez uŜytkownika warunków decyzji, 
b) zgłoszenia wniosku w tej sprawie przez uŜytkownika, 
c) nie podpisania umowy licencyjnej na uŜywanie znaku graficznego „ślęŜański produkt lokalny”. 
Decyzja o cofnięciu uŜywania znaku graficznego „ślęŜański produkt lokalny” podejmowana jest przez 
Kapitułę w tym samym trybie jaki obowiązuje przy przyznaniu znaku. 
 
§ 7. Producenci i usługodawcy wyróŜnieni znakiem graficznym „ślęŜański produkt lokalny” 
otrzymują uprawnienia do:  

• korzystania ze znaku graficznego poprzez oznakowanie wyróŜnionych produktów, usług, 
inicjatyw itp., na etykietach w opisach oraz wszelkich materiałach reklamowych ze 
wskazaniem okresu na jaki przyznano certyfikat, informacji o wyróŜnionych produktach bądź 
usługach w materiałach promocyjnych Stowarzyszenia „ŚlęŜanie – Lokalna Grupa Działania” 
oraz wszelkich broszurach i katalogach reklamowych,  

• korzystania z wszelkich kampanii reklamowych prowadzonych przez Stowarzyszenie 
„ŚlęŜanie – Lokalna Grupa Działania” poprzez wskazanie na wyróŜnione produkty, usługi itp.,  

• korzystania z wszelkich form promocji prowadzonych przez Stowarzyszenie „ŚlęŜanie – 
Lokalna Grupa Działania”: marketing wystawienniczy, strona internetowa itp. 

 


