SIE DZIEDZICTWA KULINARNEGO MAZOWSZE
REGULAMIN
§ 1. Przepisy ogólne

1. Regulamin Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, zwanego dalej „Regulaminem”
okre la w szczególno ci zasady uczestnictwa przedsi biorstw w Sieci Dziedzictwa
Kulinarnego Mazowsze zwanej dalej „Sieci ”.
2. Przyj te przedsi biorstwa, rozumiane w sensie ogólnym (w czywszy rolników, osoby
prowadz ce gospodarstwa rolne) powinny aktywnie promowa i rozwija regionaln
ywno , promowa Mazowsze oraz Regionalne Dziedzictwo Kulinarne w ca ej
Europie.
3. Preferowana jest ywno wysokiej jako ci wytwarzana z trosk o rodowisko
naturalne.
§ 2. Ubieganie si o cz onkowstwo
1. O cz onkostwo mog ubiega si przedsi biorcy z nast puj cych bran y:
1) rolnicy, ogrodnicy, przedsi biorstwa rybackie;
2) przetwórcy ywno ci;
3) restauracje, inne punkty gastronomiczne, obiekty us ug hotelarskich;
4) hurtownicy i sprzedawcy detaliczni.
2. Przedsi biorstwa z bran , o których mowa w ust. 1 powinny:
1) by zarejestrowane i dzia w Województwie Mazowieckim;
2) przestrzega obowi zuj cych przepisów prawnych.
3. Wnioski, zgodne ze wzorem stanowi cym za cznik nr 1 do Regulaminu,
przyjmowane s w sekretariacie Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów
Wiejskich Urz du Marsza kowskiego Województwa Mazowieckiego (ul. Skoczylasa
4, 03-469 Warszawa).
4. Komisja opiniodawcza ds. Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze weryfikuje
wnioski pod wzgl dem formalnym i merytorycznym.
5. Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich przedk ada
Zarz dowi Województwa Mazowieckiego list rekomendowanych wniosków.
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§ 3. Obowi zki przyj tych przedsi biorstw
1. Rolnicy, ogrodnicy, przedsi biorstwa rybackie powinni:
1) sprzedawa produkty ywno ciowe, które sami wyprodukowali lub, które zosta y
wyprodukowane na Mazowszu;
2) w szczegó ach opisa klientom, jak wspomniane produkty zosta y wytworzone.
2. Przetwórcy ywno ci powinni:
1) wytwarza produkty oparte w znacznym stopniu na surowcach produkowanych na
Mazowszu. Gdy surowce do wytwarzania produktu nie wyst puj lokanie, mo na
je sprowadza z innych regionów. Je li przetwórca wytwarza produkt, który
spe nia wy ej wymienione wymagania i jednocze nie wytwarza produkt, który nie
spe nia w/w wymaga , logo Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze mo e by
przyznane tym produktom, które spe niaj wymagane kryteria;
2) opisa w szczegó ach klientom, jak wspomniane produkty zosta y wytworzone.
3. Restauracje, inne punkty gastronomiczne, obiekty us ug hotelarskich powinny:
1)
ywa w znacz cym stopniu sk adniki i surowce wytwarzane na Mazowszu;
2) opisa w szczegó ach klientom sk d wspomniane surowce, sk adniki pochodz ;
3) produkowa potrawy, które maj historyczne powi zanie z Mazowszem oraz
wzbogaca ofert kulinarn Mazowsza;
4) pod warunkiem nienaruszania regionalnego wizerunku dania, gdy produktów
do jego przygotowania nie da si pozyska lokalnie, produkty te mo na
sprowadza z innych regionów;
5) zawsze serwowa regionalne potrawy. Regionalne potrawy musz by wyra nie
zaznaczone z u yciem logo Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze w menu;
6)
ywa logo Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze wy cznie
do promocji mazowieckich potraw regionalnych.
4. Hurtownicy i sprzedawcy detaliczni powinni promowa produkty pochodz ce
z Mazowsza. Przedsi biorstwa te mog u ywa logo Dziedzictwo Kulinarne
Mazowsze wy cznie do promocji produktów spe niaj cych kryteria okre lone
w ust. 1-3.
§ 4. Szkolenia
1. Przedsi biorstwa musz wys
przedstawiciela na przynajmniej jedno szkolenie
o Europejskiej Sieci Kulinarnego Dziedzictwa w ci gu pierwszego roku
cz onkowstwa.
2. Szkolenia organizuje Urz d Marsza kowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie we wspó pracy z innymi instytucjami.
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§ 5. Korzy ci wynikaj ce z cz onkowstwa
W zwi zku z cz onkostwem w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsza,
przedsi biorstwa uzyskuj mo liwo :
1)
ywania logo Dziedzictwo Kulinarne Mazowsze;
2) umieszczenia informacji o przedsi biorstwie cz onkowskim na stronie
internetowej Samorz du Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl oraz na
stronie internetowej Europejskiej Sieci Kulinarnego Dziedzictwa www.culinaryheritage.com;
3) posiadania linku na stronie internetowej Samorz du Województwa
Mazowieckiego www.mazovia.pl oraz na stronie internetowej Europejskiej Sieci
Kulinarnego www.culinary-heritage.com do w asnej strony przedsi biorstwa;
4) uczestnictwa w imprezach promocyjnych organizowanych przez Samorz d
Województwa Mazowieckiego;
5) zamieszczania bezp atnych reklam w materia ach promocyjnych wydawanych
przez Samorz d Województwa Mazowieckiego;
6) oznakowania przedsi biorstw szyldem z logo Dziedzictwa Kulinarnego
Mazowsze;
7) oznakowania produktów z u yciem logo Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze.

§ 6. Weryfikacja cz onkowstwa
1. Samorz d Województwa Mazowieckiego zastrzega sobie prawo do weryfikowania
przedsi biorstw cz onkowskich w zakresie zobowi za wynikaj cych z niniejszego
regulaminu.
2. W przypadku nie przestrzegania postanowie regulaminu i przepisów prawa,
Samorz d Województwa Mazowieckiego zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub
wykluczenia przedsi biorstw z Sieci.
3. Je li cz onkostwo przedsi biorstwa jest zawieszone, przedsi biorstwo traci wszelkie
prawa cz onkowskie na czas zawieszenia.
4. Wykluczenie przedsi biorcy z sieci skutkuje utrat wszelkich praw cz onkowskich
w dniu wykluczenia.
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§ 7. Logo
1. Samorz d Województwa Mazowieckiego jest wy cznym dysponentem Logo
Dziedzictwo Kulinarne Mazowsze i je li nie jest ono u ywane zgodnie z opisanymi w
niniejszym regulaminie wytycznymi, prawo do jego u ywania mo e zosta odebrane.
2. Przedsi biorstwa musz umie ci logo Dziedzictwo Kulinarne Mazowsze na g ównym
wej ciu do ich siedziby lub w innym miejscu, gdzie mo e ono by wyra nie widziane.
3. Przedsi biorstwa zobowi zane s u ywa logo Dziedzictwo Kulinarne Mazowsze
w swoich materia ach reklamowych.
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