Certyfikat - JABŁKO NA WIDELCU - Produkt na Szlaku Jabłkowym
Certyfikat „JABŁKO NA WIDELCU - Produkt na Szlaku Jabłkowym
otrzymają produkty, które wyjątkowy smak zawdzięczają owocom
Jabłkowej Warki.

JABŁKO
na widelcu

W wyniku akcji miejsce/lokal oferujący dany produkt otrzyma tabliczkę
z Certyfikatem, a informacja o produkcie znajdzie się przy ofercie Szlaku
Jabłkowego na stronie www.jablkowa.warka.pl

INFORMACJE OGÓLNE
Cel Akcji:
Wizją akcji jest, aby turysta przybywający do naszej gminy zabrał ze sobą wrażenia smakowe
z bezpośredniego spotkania z warecką krainą jabłka. Chcemy aby produkty/potrawy o stałej
recepturze i oparte o owoce, które są symbolem Warki zostały wyeksponowane i stały się elementem
Szlaku Jabłkowego, zwiększając jego atrakcyjność. Ponadto pragniemy, aby widoczny znak
Jabłkowej Warki ułatwił turystom wybór dań opartych o produkt turystyczny, a ich producentów
wsparł w rozwoju swojej działalności na konkurencyjnym rynku.
Adresaci:
Do udziału w akcji zapraszamy zlokalizowane na terenie gminy Warka miejsca na Szlaku Jabłkowym
oraz podmioty spoza Sieci Szlaku Jabłkowego tj. inne restauracje, zakłady produkcyjne i punkty
handlowe.
Organizator:
Organizatorem Akcji jest Stowarzyszenie W.A.R.K.A.
w ramach Partnerstwa projektu „Jabłkowa Warka – Owoc Naszej Pasji”.
Kontakt do Koordynatora: Dorota Lenarczyk tel. 504 671 770 dlenarczyk@stowarzyszeniewarka.pl
Uzyskanie Certyfikatu
Certyfikat jest bezpłatny. Aby go otrzymać należy zgłosić produkt do Organizatora Akcji.
Wizualnym potwierdzeniem uzyskania certyfikatu będzie znak graficzny w ofercie oraz certyfikat do
powieszenia w lokalu oferującym Produkt. Szczegółowe zasady uzyskania certyfikatu określa
Regulamin oraz Formularz zgłoszenia..

REGULAMIN UZYSKIWANIA CERTYFIKATU „PRODUKT NA SZLAKU JABŁKOWYM”
DOKONANIE ZGŁOSZENIA
1. Warunki podstawowe:
A. Aby zgłosić produkt należy posiadać go w bieżącej ofercie detalicznej
na terenie Gminy Warka.
B. Produkt w swoim składzie powinien mieć wśród głównych składników jabłka a jego
receptura powinna być określona tj. stała.
C. W ofercie właściciela produktu, opisującej produkt, powinna znaleźć się informacja,
że w jego składzie są jabłka z wareckich sadów.
2. Przesłanie zgłoszenia
A. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2
B. Wypełniony formularz należy przesłać na adres Organizatora Akcji
warka@stowarzyszeniewarka.pl
C. Terminy nadsyłania zgłoszeń:
- do 20 lutego 2017r.
- do 20 marca 2017r.
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KWALIFIKACJA DO CERTYFIKATU
Po otrzymaniu zgłoszeń Organizator Akcji potwierdza zgodę na uzyskanie certyfikatu
Organizator przesyła – w formie pliku, znak graficzny jakim powinien być opatrzony produkt
w karcie dań/ofercie sprzedaży oraz identyfikację wizualną jaką należy posługiwać się przy
promowaniu produktu oraz uzgadnia z właścicielem produktu, sposób wykorzystania znaku.
Organizator przekaże w formie dyplomu - do powieszenia w lokalu, Certyfikat „Produkt
Szlaku Jabłkowego”
Certyfikat obowiązuje dopóki spełnione są jego zasady.

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA PRODUKTU
1. Znak graficzny „Jabłkowa Warka” należy zamieścić w informacji dla klientów np.:
 w karcie dań - w przypadku produktu restauracji/kawiarni,
 w informacji o produkcie umieszczonej w widocznym miejscu punktu sprzedaży – w
przypadku punktów handlowych lub zakładów produkcyjnych
Informacja powinna być tak sformułowana, aby turysta rozpoznawał znak graficzny Jabłkowej
Warki oraz uzyskał informację, że produkt jest elementem Szlaku Jabłkowego. W przypadku
karty dań może to być np. przypis wyjaśniający, a w przypadku produktu w sklepie czy punkcie
produkcyjnym może to być informacja powieszona np. na ścianie wewnątrz lokalu.
Organizatorom akcji zależy, aby znak Jabłkowej Warki stał się widocznym elementem w
miejscach, gdzie można nabyć produkt i stanowił przez to znak rozpoznawczy.
2. Na potwierdzenie należy poinformować Organizatora w terminie 7 dni od otrzymania znaku
graficznego o sposobie jego wyeksponowania.

ZGŁOSZENIE PRODUKTU DO CERTYFIKATU
DANE PODSTAWOWE
Zgłaszający: Nazwa
Imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia
e-mail kontaktowy
Telefon kontaktowy
INFORMACJA O PRODUKCIE
Nazwa produktu
Nazwa ta będzie umieszczona na certyfikacie
Krótka informacja o produkcie, z którą będzie
mógł się zapoznać turysta.
Powinna zawierać informacje, że produkt
zawiera wareckie jabłka oraz że jest elementem
Szlaku Jabłkowego.
Gdzie turysta będzie mógł znaleźć w lokalu
informację o produkcie?
Proszę podać czy będzie to np. karta dań, ulotka
ofertowa wyłożona w widocznym miejscu,
informacja tekstowa na ścianie itp.

 Oświadczam, że w promocji JABŁKO NA WIDELCU - Produktu na Szlaku Jabłkowym stosować
będę identyfikację wizualną dostarczoną w wersji elektornicznej przez Organizatora Akcji
 Oświadczam, że jestem upoważniony/a do przekazania informacji dotyczących produktu (jeśli
zgłoszenie podpisuje osoba nie będąca Właścicielem)

Imię i nazwisko
…………………………………………

Formularz prosimy przesłać na adres warka@stowarzyszeniewarka.pl

