REGULAMIN KONKURSU O CERTYFIKAT MARKI LOKALNEJ
„KASZUBSKIE SZMARAGDY”

ORGANIZATOR: LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „KASZUBSKA DROGA”

Do konkursu mogą zostać zgłoszone charakterystyczne dla regionu lokalne produkty, które
są wytwarzane w sposób nie masowy, przyjazny dla środowiska, z surowców lokalnie dostępnych,
w tym:
A) LOKALNE SMAKI KASZUB
1.Lokalne potrawy regionu (potrawy i dania gotowe, mięso, ryby, drób, wędliny, nabiał, sery,
farsze, miód i jego przetwory, owoce, warzywa, konfitury, powidła, wyroby cukiernicze i piekarnicze
itp. ).
2.Lokalne napoje regionu (syropy, soki, nalewki, wina itp.)

B) SZTUKA NA

KASZUBACH (wykorzystująca elementy związane z regionem): wyroby

rękodzielnicze i rzemieślnicze, malarstwo, grafika (z wyłączeniem grafiki komputerowej), galerie,
zespoły regionalne, muzyka klasyczna, współczesna Kaszub, muzyka instrumentalna, grupy teatralne,
taneczne, kabaretowe itp.
C) LOKALNY PRODUKT TURYSTYCZNY: produkty i usługi turystyczne, gospodarstwa
agroturystyczne i pensjonaty, hotele, szlaki turystyczne, itp.

D) INICJATYWA LOKALNA: wioski tematyczne, imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne (rajdy
rowerowe, spływy kajakowe, itp.), zrealizowane projekty i przedsięwzięcia społeczne, itp.
CEL KONKURSU
1) Celem konkursu jest identyfikacja oraz promocja lokalnych produktów, usług i inicjatyw na
terenie gmin należących do LGD „Kaszubska Droga”,
Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga”
ul. Obrońców Szemuda 2A, Szemud, 84-217 Szemud;
tel./fax (58) 676-11-11; kom: 668-522-476 lub 668-521-941; e-mail: biuro@kaszubskadroga.pl;
www.kaszubskadroga.pl

2) Rozpowszechnienie wiedzy o możliwości wykorzystania i promocji lokalnych zasobów,
walorów specyficznych dla danego miejsca i regionu, które dają możliwość wzbogacenia
lokalnej oferty turystycznej,
3) Upowszechnianie tzw. dobrych praktyk w kreowaniu zrównoważonego rozwoju lokalnego.
PRZEBIEG KONKURSU
1. DOSTARCZENIE KARTY ZGŁOSZENIA PRODUKTU.
Od dnia 17 marca 2014 roku do dnia 18 kwietnia 2014 roku należy dostarczyć
wypełnioną kartę zgłoszenia – obowiązek ten dotyczy wszystkich rodzajów produktów/usług
i inicjatyw.
Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Karty mogą zostać
wysłane pocztą na adres biura Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” ul. Obrońców Szemuda
2A, Szemud, 84-217 Szemud, faksem: 58 676-11-11, e-mailem: biuro@kaszubskadroga.pl bądź
dostarczone osobiście. Wzór karty zgłoszeniowej dostępny jest również na stronie internetowej
Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga”: www.kaszubskadroga.pl.
2. PREZENTACJA PRODUKTU.
Produkt/usługa/inicjatywa lokalna powinny być zaprezentowane w dowolnej formie, która
umożliwi Kapitule Konkursu zapoznanie się z produktem oraz ocenę jego charakterystycznych cech:
a)

prezentacja produktów niespożywczych powinna być dostarczona do biura Lokalnej Grupy

Działania „Kaszubska Droga” do dnia 18 kwietnia 2014 roku – forma prezentacji produktu jest
dowolna np.: gotowy produkt lub próbka produktu, zdjęcia, film, prezentacja multimedialna, materiały
promocyjne (katalog, ulotka, itp.) i inne materiały pozwalające na dobre rozpoznanie produktu.
b)

prezentacja produktów spożywczych powinna być dostarczona w dniu obrad Kapituły

Konkursu (zgłaszający swe produkty spożywcze poprzez kartę zgłoszeniową złożoną w terminie do 18
kwietnia 2014 roku zostaną poinformowani o w/w terminie obrad Kapituły Konkursu).
Dodatkowo uczestnicy konkursu, którzy zostaną nominowani do otrzymania certyfikatu
Produkt Markowy „Kaszubskie Szmaragdy” otrzymają propozycję udziału i ekspozycji swoich
produktów i usług w czasie trwania II Finału Konkursu o Certyfikat Marki Lokalnej „Kaszubskie
Szmaragdy” - na przygotowanych w tym celu stoiskach promocyjnych.
WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW
Kapituła Konkursu wyłoni nominowanych do przyznania certyfikatu Produkt Markowy
„Kaszubskie

Szmaragdy”.

Certyfikaty

Produktu

Markowego

„Kaszubskie

Szmaragdy”

Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga”
ul. Obrońców Szemuda 2A, Szemud, 84-217 Szemud;
tel./fax (58) 676-11-11; kom: 668-522-476 lub 668-521-941; e-mail: biuro@kaszubskadroga.pl;
www.kaszubskadroga.pl

i wyróżnienia zostaną wręczone zwycięzcom na uroczystej Gali podczas Finału Konkursu
o Certyfikat Marki Lokalnej „Kaszubskie Szmaragdy” w dniu 17 maja 2014 roku, na którą
zostaną oficjalnie zaproszeni wszyscy nominowani w poszczególnych kategoriach.

Lista

nominowanych zostanie umieszczona na stronach internetowych: www.kaszubskadroga.pl oraz
www.nakaszubskiejdrodze.pl.

W każdej kategorii zostanie przyznany: 1 CERTYFIKAT PRODUKT MARKOWY
„KASZUBSKIE SZMARAGDY” i 1 Wyróżnienie.
NAGRODY:
 Jeden Certyfikat: Produkt Markowy „Kaszubskie Szmaragdy” w każdej z kategorii
postaci statuetki i nagrody.
 Jedno Wyróżnienie w każdej kategorii w postaci dyplomu i nagrody
ponadto:
możliwość bezpłatnego posługiwania się znakiem promocyjnym „Kaszubskie Szmaragdy”
zgodnie z warunkami uchwalonego przez Zarząd LGD Regulaminu użytkowania znaku
promocyjnego Produkt Markowy „Kaszubskie Szmaragdy” przez okres dwóch lat
z możliwością wydłużenia tego okresu w procedurze uproszczonej,
atrakcyjne nagrody rzeczowe dla wyróżnionych,
udział w kampanii promocyjnej Marki Lokalnej „Kaszubskie Szmaragdy”, w tym:


promocja produktu za pośrednictwem stron internetowych: www.kaszubskadroga.pl oraz
www.nakaszubskiejdrodze.pl,



promocja produktu na targach wystawienniczych w Polsce i za granicą oraz podczas wydarzeń
kulturalnych organizowanych przez LGD „Kaszubska Droga” na specjalnie przygotowanym
stoisku promocyjnym,



druk materiałów promocyjnych dotyczących danego produktu.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela biuro Lokalnej Grupy Działania
„Kaszubska Droga:. tel. 58 676-11-11, tel. kom. 668-522-476 lub tel. kom. 668-521-941
e-mail: biuro@kaszubskadroga.pl.
Zarządzanie nad projektem: Produkt Markowy „Kaszubskie Szmaragdy”
sprawuje Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga”

Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga”
ul. Obrońców Szemuda 2A, Szemud, 84-217 Szemud;
tel./fax (58) 676-11-11; kom: 668-522-476 lub 668-521-941; e-mail: biuro@kaszubskadroga.pl;
www.kaszubskadroga.pl

