REGULAMIN udziału w projekcie
Szlakiem tradycji i produkcji regionalnej w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej,
Gór Izerskich i Karkonoszy
Nabór do szlaku atrakcji regionalnych

§1
Projekt i nabór do szlaku jest realizowany przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego
S. A. w Jeleniej Górze.
§2
Termin naboru: od 18.06.2019r. do 30.11.2019r.
§3
Celem głównym jest utworzenie wirtualnego szlaku turystycznego, przebiegającego przez
pogranicze polsko-czeskie i łączącego miejsca produkcji regionalnych produktów
spożywczych, oryginalnych, tradycyjnych producentów, którzy prowadzą prezentacje
swojego rzemiosła, umożliwiając turystom zajrzenie za kulisy produkcji, dzięki czemu mogą
oni poznać region poprzez doznania. Na szlak składać się będą również zabytki techniki,
kultura, sport i zdrowie (w tym uzdrowiska o szczególnych walorach leczniczych
wykorzystujących walory leczniczo-przyrodnicze regionu). Szlak będzie całosezonowym
produktem dla szerokiej grupy docelowej, który wzbogaci ofertę turystyczną.
Powstanie szlaku jest działaniem w ramach projektu pn. „Szlakiem tradycji i produkcji
regionalnej w polsko-czeskim rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy”,
który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu współpracy Interreg V- A Republika Czeska –
Polska 2014-2020.
§4
Udział w projekcie jest otwarty, nie odpłatny i dobrowolny.

§5
Uczestnik projektu wyraża zgodę na fotografowanie miejsca i procesu wytwarzanych przez
siebie produktów oraz wykorzystywanie tych zdjęć w materiałach promocyjnych oraz na
stronach internetowych publikowanych przez KARR S.A., a także stronach i publikacjach
partnerów projektu, patronów medialnych.
§6
1. Weryfikacja zgłoszeń zostanie przeprowadzona przez pracowników KARR S.A
odpowiedzialnych za prawidłową realizacje projektu.
2. KARR S.A. zastrzega sobie prawo do:
−
nieudzielania odpowiedzi na zgłoszenia ofert atrakcji, które nie zostaną uznane za
spełniające kryteria,
−
nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie,
−
zmiany terminu naboru.
§7
Wybrane atrakcje zostaną umieszczone na mapie w wersji papierowej i wersji wirtualnej
„Szlakiem tradycji i produkcji regionalnej w polsko-czeskim rejonie Kotliny Jeleniogórskiej,
Gór Izerskich i Karkonoszy”
Mapa stanowi produkt o charakterze informocyjno-promocyjnym.
KARR S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania Uczestników oraz za dane przez nich
podane, w szczególności: posiadanie oraz wymagania w zakresie zgód, licencji, koncesji,
certyfikatów, patentów, znaków towarowych dotyczących prezentowanych produktów.

§8
Kryteria naboru do poszczególnych szlaków:
1. Firmy szklarsko-biżuteryjne
2. Tradycyjne rzemiosło (w tym ceramika)
3. Produkcja artykułów spożywczych i napojów
•
•
•
•
•
•

Produkt wykonany w 70% z surowca i komponentów pochodzenia krajowego (Polska,
Republika Czeska)
Produkt wykonany w 70% z surowca i komponentów naturalnych.
Technologia produkcji jest zgodna ze standardami Unii Europejskiej.
Produkt jest przyjazny dla człowieka i środowiska naturalnego.
Produkt jest produkowany w regionie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich
i Karkonoszy (polska i czeska strona).
Produkt nawiązuje do kultury, tradycji i historii regionu Kotliny Jeleniogórskiej,
Gór Izerskich i Karkonoszy (polska i czeska strona).

•
•
•

Oryginalność wzoru i jego walorów estetycznych.
Precyzja i technika wykonania.
Możliwość prezentacji miejsca produkcji, poszczególnych etapów produkcji i/lub
przeprowadzenia warsztatów oraz dostępność dla zwiedzających.

4. Zabytki techniki
5. Kultura, sport, i zdrowie ( w tym uzdrowiska)
•
•
•
•
•
•
•
•

Obiekt znajduje się w regionie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich
i Karkonoszy (polska i czeska strona)
Obiekt posiada atrakcyjność turystyczną/przyrodniczą/rekreacyjną/leczniczą
Obiekt jest związany z kulturą, tradycją i/lub z historią regionu Kotliny Jeleniogórskiej,
Gór Izerskich i Karkonoszy (polska i czeska strona)
Obiekt ma dostępność komunikacyjną i turystyczne zagospodarowanie terenu
Obiekt posiada dostępność dla osób niepełnosprawnych i dzieci w wózkach
Obiekt jest sezonowy lub całoroczny
Obiekt jest dostępny dla szerokiego grona odbiorców.
Obiekt jest przyjazny dla zwierząt

§9
Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:
a) zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego akceptacji poprzez złożenie
prawidłowo wypełnionych załączników,
b) podpisania Karty zgłoszeniowej w Projekcie,
c) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy
udział we wsparciu w ramach projektu,
d) przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad w trakcie realizacji Projektu,
e) informowania o zmianach dotyczących danych osobowych,
f) ścisłego przestrzegania regulaminu, pod rygorem wykluczenia z uczestnictwa w
Projekcie,
g) uczestnictwa w działaniach promujących projekt pn. „Szlakiem tradycji i produkcji
regionalnej w polsko-czeskim rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i
Karkonoszy”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu współpracy
Interreg V- A Republika Czeska – Polska 2014-2020.
§10
1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie, uczestnik zobowiązany jest do złożenia
pisemnego oświadczenia określającego przyczyny. Rezygnacja dopuszczalna jest do czasu
04.11.2019r. (wiąże się to ze zleceniem przez KARR S.A. wydrukowania mapy).

2. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika po dacie określonej w ust. 1, Uczestnik
zobowiązany będzie do poniesienia kosztów produkcji całego nakładu mapy bez danych
uczestnika.
3. Uczestnik Projektu zostaje skreślony z listy uczestników w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia
pisemnej decyzji o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.
4. KARR S.A. zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy, w przypadku naruszenia
przez niego niniejszego regulaminu.
5. W przypadku rezygnacji uczestnika lub usunięcia z Projektu, jego miejsce zajmuje pierwsza
osoba z listy rankingowej rezerwowej.
§11
1. Kompletna dokumentacja rekrutacyjna każdego Uczestnika będzie przechowywana w
osobnej teczce w miejscu niedostępnym dla osób nieupoważnionych.
2. Za moment zgłoszenia Uczestnika przyjmuje się datę, w której złożone zostały poprawnie
wypełnione wymagane dokumenty.
§12
1. Regulamin obowiązuje w okresie realizacji Projektu.
2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień
niniejszego regulaminu.
3. Kwestie nie uregulowane w niniejszy regulaminie rozstrzygane są przez KARR S.A.
§13
Zgłoszenia należy złożyć w sekretariacie Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.,
(adres: ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra) lub przesłać drogą mailową na adres:
marta.sobolewska@karr.pl do dnia 31.08.2019r.

Załączniki do Regulaminu :
1. Karta Zgłoszeniowa do szlaków: Firmy szklarsko-biżuteryjne; Tradycyjne rzemiosło (w
tym ceramika); Produkcja artykułów spożywczych i napojów
2. Karta Zgłoszeniowa do szlaków: Zabytki techniki ; Kultura, sport, i zdrowie ( w tym
uzdrowiska)
3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 do REGULAMINU udziału w projekcie
Szlakiem tradycji i produkcji regionalnej w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej,
Gór Izerskich i Karkonoszy
Nabór do szlaku atrakcji regionalnych

KARTA ZGŁOSZENIOWA do szlaku:
1. Firmy szklarsko-biżuteryjne
2. Tradycyjne rzemiosło (w tym ceramika)
3. Produkcja artykułów spożywczych i napojów
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NAZWA FIRMY
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
OPIS PRODUKTU
Lp.
1

Kryteria
Produkt wykonany w 70% z surowca i
komponentów pochodzenia
krajowego (Polska, Republika
Czeska).

2

Produkt wykonany w 70% z surowca i
komponentów naturalnych.

3

Technologia produkcji jest zgodna ze
standardami Unii Europejskiej.

4

Produkt jest przyjazny dla człowieka i
środowiska naturalnego.

5

Produkt jest produkowany w regionie
Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i
Karkonoszy (polska i czeska strona).

6

Produkt nawiązuje do kultury,
tradycji i historii regionu Kotliny

Opis - tak/nie

Uwagi/adnotacje

Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i
Karkonoszy (polska i czeska strona).
7

Oryginalność wzoru i jego walorów
estetycznych.

8

Precyzja i technika wykonania.

9

Możliwość prezentacji miejsca
produkcji, poszczególnych etapów
produkcji i/lub przeprowadzenia
warsztatów oraz dostępność dla
zwiedzających.

………………..………………....
Miejsce, data

…….……………………..…………………………….
Podpis osoby odpowiedzialnej
za realizacje projektu

Załącznik nr 2 do REGULAMINU udziału w projekcie
Szlakiem tradycji i produkcji regionalnej w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej,
Gór Izerskich i Karkonoszy
Nabór do szlaku atrakcji regionalnych

KARTA ZGŁOSZENIOWA do szlaku:
4. Zabytki techniki
5. Kultura, sport, i zdrowie ( w tym uzdrowiska)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NAZWA FIRMY
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...............................................
OPIS ATRAKCJI
Lp.
1

Kryteria
Obiekt znajduje się w regionie Kotliny
Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy
(polska i czeska strona).

2

Obiekt posiada atrakcyjność
turystyczną/przyrodniczą/rekreacyjną/leczniczą.

3

Obiekt jest związany z kulturą, tradycją i/lub z
historią regionu Kotliny Jeleniogórskiej, Gór
Izerskich i Karkonoszy (polska i czeska strona).

4

Obiekt posiada dostępność dla osób
niepełnosprawnych i dzieci w wózkach.

5

Obiekt ma dostępność komunikacyjną i
turystyczne zagospodarowanie terenu.

6

Obiekt jest sezonowy lub całoroczny.

Opis - tak/nie Uwagi/adnotacje

7

Obiekt jest dostępny dla szerokiego grona
odbiorców.

8

Obiekt jest przyjazny dla zwierząt.

…………………………………..
Miejsce, data

………………………………………………….
Podpis osoby odpowiedzialnej
za realizacje projektu

Załącznik nr 3 do Regulaminu NABORU OFERT ATRAKCJI DO
SZLAKU tradycji i produkcji regionalnej w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej,
Gór Izerskich i Karkonoszy

DEKLARACJA
UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Szlakiem regionalnej tradycji i produkcji w polsko-czeskim rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór
Izerskich i Karkonoszy.”
W związku z realizacją projektu “Szlakiem regionalnej tradycji i produkcji w polsko-czeskim rejonie Kotliny
Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy” realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika
Czesko-Polska.
Wyrażam chęć udziału w Projekcie.
Nazwa podmiotu:……………………………………………………………………………………………………
Adres siedziby: …………………………………………………………………………………………………….
Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………………………………….
Telefon/fax:………………………………………………………………………………………………………….
Adres e-mail:………………………………………………………………………………………………………...
Strona www:…………………………………………………………………………………………………………
Wyrażenie chęci udziału w projekcie jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie państwa
dawnych osobowych.
Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną.
KLAUZULA INFOMRACYJNA:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 04.05.2016) informujmy, że
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z
siedzibą w Jeleniej Górze, kod pocztowy 58-500, ul. 1 Maja 27 (w skrócie: KARR S.A.).
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych przesyłając odpowiednie pismo na adres siedziby administratora lub poprzez kontakt mailowy pod
adresem: iod@karr.pl
3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu i w czasie niezbędnym do zrealizowania działań promocyjnych i
marketingowych administratora oraz spełnienia przez administratora obowiązku udokumentowania podjętych
czynności w celu przygotowania projektu „Szlakiem regionalnej tradycji i produkcji w polsko-czeskim rejonie
Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy”. Wykonana przez pracowników administratora
dokumentacja zdjęciowa oraz filmowa (w tym obejmująca Pani/Pana wizerunek) może zostać wykorzystana w
celu udokumentowanie podjętych działań w ramach projektu oraz w celach marketingowych i promocyjnych
KARR S.A., w tym przez ich publikację na stronie internetowej KARR S.A., w ulotkach promocyjnych,
folderach, materiałach prasowych oraz za pośrednictwem portali społecznościowych takich jak facebook,
Instagram, itp.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do udokumentowania podjętych przez
administratora działań w zakresie przygotowania projektu „Szlakiem regionalnej tradycji i produkcji w polskoczeskim rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy” (tj. w okresie 5 lat po zakończeniu
projektu licząc od końca 2021).
5. W granicach określonych w przepisach ogólnego rozporządzenia parlamentu europejskiego i Rady (UE)
2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 04.05.2016) przysługuje Pani/Panu prawo do:
dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 2016/679.
Realizacja praw o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań Inspektorowi
Ochrony Danych administratora przez ich przesłanie na adres e-mail: iod@karr.pl lub listownie na adres
siedziby administratora.

…………………………………………
(Miejscowość i data)

………………………………………
(Podpis )

