Regulamin znaku promocyjnego
„Smaczna Jura” – edycja 2017
Organizator
Organizatorem projektu „Smaczna Jura” jest Jurajska Organizacja Turystyczna.

Cel
Celem projektu jest popularyzacja, promocja wyróżnionych znakiem i certyfikatem „Smaczna Jura”
miejsc, gdzie sprzedawane są najlepsze potrawy jurajskie, oparte na własnych lub starych
recepturach, związanych z kuchnią regionu Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Uczestnicy
1.

2.

Projekt skierowany jest do:
a. Restauratorów, gestorów bazy noclegowej.
b. Gospodarstw wiejskich i agroturystycznych.
Do konkursu mogą być zgłoszone jedynie potrawy aktualnie oferowane, sprzedawane
turystom. Każdy zgłaszający ma prawo do zgłoszenia jednej wybranej potrawy.

Znak i certyfikat
1.
2.
3.

Na podstawie karty zgłoszenia, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu kapituła JOT
przyznaje znak oraz certyfikat „Smaczna Jura”.
Ocenie podlegać będą: oryginalność receptury, związki z regionem jurajskim, sposób podania i
promowania potrawy, walory wizualne i smakowe oraz ogólna estetyka lokalu.
Zgłaszający przystępując do konkursu zobowiązuje się do zachowania receptury i sposobu
przygotowania zgłoszonej potrawy przez cały okres trwania projektu.

Kapituła
1. Kapituła znaku składa się z 3 członków.
2. Wszelkie decyzje Kapituły Znaku Promocyjnego „Smaczna Jura”, w tym dotyczące
przyznania znaku promocyjnego i zatwierdzenia warunków jego używania są
podejmowane większością głosów.
3. Kapituła może cofnąć prawo używania Znaku Promocyjnego „Smaczna Jura” w razie
naruszenia istotnych postanowień niniejszego regulaminu.
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Promocja
1.
2.
3.
4.
5.

Miejsca i potrawy wyróżnione znakiem będą promowane przez Jurajską Organizację
Turystyczną
na stoiskach regionalnych podczas targów turystycznych, imprezach
plenerowych, w wydawnictwach promocyjnych oraz na portalach internetowych.
Organizator konkursu dostarczy do lokalu materiały niezbędne do jego oznakowania a
uczestnik projektu zobowiązuje się do ich wykorzystania, w tym do umieszczenia w
widocznym miejscu wewnątrz (dotyczy certyfikatu) i na zewnątrz lokalu (dotyczy tabliczki).
Uczestnik projektu jest również zobowiązany do przekazania opisu i zdjęcia zgłoszonej
potrawy, oraz loga i danych teleadresowych lokalu w którym potrawa jest dostępna.
Uczestnik projektu ma prawo używać i wykorzystywać znak we wszystkich swoich
materiałach i akcjach promocyjnych prowadzonych w ramach bieżącej edycji projektu.
Odpłatność z tytułu promocji określana jest każdorazowo dla kolejnej edycji w zaproszeniu do
udziału w projekcje, które stanowi integralną część regulaminu.

Zgłoszenia
1.
2.

Zgłoszenie należy złożyć na druku „Zgłoszenie Znaku Promocyjnego Smaczna Jura” Termin
zgłoszeń określony jest w zaproszeniu do udziału w projekcie.
Zgłoszenia należy przesyłać do biura Jurajskiej Organizacji Turystycznej, drogą pocztową na
adres: 42-400 Zawiercie, ul. Piastowska 1, bądź mailowo - mail: biuro@jurajska.org.pl tel.
326724331

Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.

Zgłaszający wyrażają zgodę na przetwarzanie przez JOT danych zawartych w kartach
zgłoszeniowych.
Zgłaszający przejmuje od organizatora wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń od osób
trzecich, jakie mogą powstać w związku z udziałem w projekcie.
Złożenie podpisu na zgłoszeniu stanowi oświadczenie o przyjęciu zobowiązań i warunków
wynikających z niniejszego regulaminu oraz z zaproszenia do udziału w projekcie.
Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika projektu z przyczyn naruszenia
zasad niniejszego regulaminu.
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