
REGULAMIN UŻYTKOWANIA  

ZNAKU PROMOCYJNEGO  

MARKI LOKALNEJ „KASZUBSKIE SZMARAGDY” 
 

§ 1 

1. O prawo do używania i posługiwania się znakiem „Kaszubskie Szmaragdy” mogą ubiegać się osoby prywatne, 

podmioty gospodarcze publiczne oraz organizacje społeczne działające na obszarze Lokalnej Grupy Działania 

”Kaszubska Droga”.  

2. Znak promocyjny Marki Lokalnej „Kaszubskie Szmaragdy” przyznawany jest towarom, usługom, ważnym 

społecznie inicjatywom, jak na przykład: 

A) LOKALNE SMAKI KASZUB (potrawy i dania gotowe, mięso, ryby, drób, wędliny, nabiał, sery, farsze, miód 

i jego przetwory, owoce, warzywa, konfitury, powidła, soki, wyroby cukiernicze i piekarnicze, napoje, 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.  
 

§ 2 

1. Do użytkowania znaku promocyjnego Marki Lokalnej „Kaszubskie Szmaragdy”  uprawnia certyfikat przyznawany 

w drodze konkursu na mocy decyzji Kapituły Konkursu o certyfikat Marki Lokalnej „Kaszubskie Szmaragdy”, 

zwanej dalej Kapitułą. Kapitułę powołuje i odwołuje Rada Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga”.  

2. W skład kapituły wchodzą: Przewodniczący Kapituły, Wiceprzewodniczący Kapituły oraz od 3 do 5 Członków 

Kapituły.  

3. Kapituła może zasięgać opinii ekspertów w danej dziedzinie. 

4. Wszelkie decyzje Kapituły, w tym dotyczące przyznania znaku promocyjnego i zatwierdzenia warunków jego 

używania są podejmowane, pod rygorem nieważności, w obecności co najmniej połowy składu Kapituły. Decyzje 

Kapituły sporządzane są w formie pisemnej i podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Lokalnej Grupy 

Działania „Kaszubska Droga”: www.kaszubskadroga.pl 

 

§ 3 

1. Użytkownikami uprawnionymi do posługiwania się znakiem promocyjnym Marki Lokalnej „Kaszubskie 

Szmaragdy”, są laureaci konkursu o certyfikat Marki Lokalnej „Kaszubskie Szmaragdy”, oraz osoby fizyczne 

i prawne, których wniosek o możliwość posługiwania się znakiem promocyjnym Marki Lokalnej „Kaszubskie 

Szmaragdy”,  przedłożony przed Kapitułę, został pozytywnie rozpatrzony.  

2. Znak promocyjny Marki Lokalnej „Kaszubskie Szmaragdy”, przyznawany jest na okres dwóch lat z możliwością 

jego przedłużenia według uproszczonej procedury. Podstawą przedłużenia jest złożenie wniosku wraz 

z oświadczeniem o utrzymaniu jakości oferowanych usług i wytwarzanych produktów. 

3. Przyznanie znaku promocyjnego Marki Lokalnej „Kaszubskie Szmaragdy”, towarom, usługom itp. uprawnia je do:  

a) korzystania ze znaku graficznego poprzez oznakowanie wyróżnionych towarów, usług itp.,  

b) umieszczania informacji o wyróżnionych towarach, usługach w materiałach promocyjnych i drukach 

reklamowych wnioskodawców,  

c) udziału w kampanii promocyjnej Marki Lokalnej „Kaszubskie Szmaragdy”, i, w tym korzystania z marketingu 

wystawienniczego prowadzonego przez Lokalną Grupę Działania „Kaszubska Droga”. 

4. Kapituła ma prawo do cofnięcia decyzji używania znaku promocyjnego Marki Lokalnej „Kaszubskie Szmaragdy” 

w razie:  

a) stwierdzenia niedotrzymywania przez użytkownika znaku warunków niniejszego Regulaminu,  

b) znaczącego pogorszenia się jakości produktu.  

c) Decyzje o cofnięciu prawa do użytkowania znaku promocyjnego Marki Lokalnej „Kaszubskie Szmaragdy” 

podejmowane są przez Kapitułę w tym samym trybie jaki obowiązuje przy przyznaniu znaku.  

 
§ 5 

1. Wszelkie zmiany w Regulaminie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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