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Regulamin przyznawania Certyfikatu Szlaku Kulinarnego Gminy Gi ycko 

W celu o ywienia regionalnych tradycji kulinarnych i upowszechnienia potraw tradycyjnych, tworzy si  

Szlak Kulinarny Gminy Gi ycko. Jest to nowy markowy produkt turystyczny Gminy Gi ycko, którego 

zadaniem jest certyfikacja i promocja podmiotów gastronomicznych oraz stowarzysze  podaj cych 

potrawy kuchni regionalnej i prowadz cych dzia alno  gastronomiczn  w lokalach na terenie Gminy 

Gi ycko. 

W celu wst pienia na Szlak Kulinarny Gminy Gi ycko nale y przej  procedur  certyfikacji.  

By otrzyma  certyfikat w ciciel lokalu gastronomicznego powinien: 

– wype ni  deklaracj  wst pienia na Szlak – jej wzór stanowi za cznik nr 1 do Regulaminu, 

– wype ni  wniosek zg aszaj cy lokal do certyfikacji – jego wzór stanowi za cznik nr 2 do   

     Regulaminu, 

– przes  deklaracj  i wniosek do Gminy Gi ycko, 

– przej  z wynikiem pozytywnym certyfikacj  przeprowadzan  przez Wójta Gminy Gi ycko.  

Dokumenty zg oszeniowe mo na pobra  ze strony internetowej www.ugg.pl 

SZCZEGÓ OWE WYMOGI CERTYFIKACYJNE: 

I. Przebieg certyfikacji: 

A. Procedura ubiegania si  o przyznanie certyfikatu – wst pienie na Szlak 

1. O Certyfikat Szlak Kulinarny Gminy Gi ycko mog  ubiega  si  podmioty gospodarcze  

i stowarzyszenia serwuj ce dania regionalne zgodnie z tradycyjn  receptur  w lokalach na terenie  

Gminy Gi ycko. 

2. Podmioty ubiegaj ce si  o certyfikat nie mog  by  zwi zane ze specyfik  da  i kultur  innych 

krajów (np. pizzerie, kebaby, restauracje w oskie, ameryka skie, chi skie, orientalne itp.). 

3. O przyznanie Certyfikatu Szlak Kulinarny Gminy Gi ycko mog  ubiega  si  podmioty gospodarcze  

i stowarzyszenia: 

 serwuj ce potrawy kuchni regionalnej z terenu Gminy Gi ycko zgodnie z tradycyjnymi 

recepturami; 

 serwuj ce potrawy z produktów regionalnych;  

 serwuj ce potrawy regionalne i tradycyjne wed ug swoich receptur. 
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Certyfikat mo e by  nadany podmiotom spe niaj cym nast puj ce warunki: 

• w przypadku prowadzonej restauracji – posiadanie w karcie da  co najmniej 3 potraw/da  

regionalnych sk adaj cych si  na zestaw obiadowy (np. zupa, danie g ówne, deser lub 

przystawka) 

• w przypadku prowadzonego innego typu lokalu (np. cukierni, stowarzyszenia) – posiadanie 

w ofercie co najmniej 3 potraw/da /produktów tradycyjnych lub uznanych za regionalne, 

np. ró nego rodzaju ciast. 
 

4. Przyjmowanie przez Gmin  Gi ycko deklaracji i wniosków o przyst pienie do procesu certyfikacji 

odbywa si  w trybie ci ym. 

5. Rozpocz cie procesu certyfikacji podmiotu nast puje po z eniu przez w ciciela/zarz dc  

lokalu gastronomicznego deklaracji i kompletnego wniosku o przyznanie certyfikatu. 

6. Za cznikami obowi zkowymi do dokumentów zg oszeniowych s : 
 

• dokument rejestrowy podmiotu (odpis KRS lub wpis do CEIDG); 

• wykaz potraw lub opis specyfiki dzia alno ci gastronomicznej. 
7.  Przebieg oceny podmiotu prowadz cego lokal: 

Wójt Gminy Gi ycko ocenia zg oszony do certyfikacji podmiot. 

8. Wójt Gminy Gi ycko wydaje Certyfikat Szlak Kulinarny Gminy Gi ycko, odmawia przyznania 

Certyfikatu lub wzywa do uzupe nienia wniosku.  

9. W ciciele/Zarz dcy obiektów informowani s  w formie pisemnej do 21 dni od daty z enia 

deklaracji z za cznikami o wydaniu Certyfikatu. W przypadku nie przyznania Certyfikatu, Wójt 

udziela informacji/zalece , jakie zmiany nale y wprowadzi , aby otrzyma  Certyfikat w przysz ci. 

Informacja o podmiotach, które nie otrzyma y Certyfikatu, nie jest podawana do wiadomo ci 

publicznej. 
 

10. Certyfikat przyznawany jest na czas nieokre lony. 

11. Certyfikaty wr czane s  przez Wójta Gminy Gi ycko. 

B. Procedura potwierdzenia certyfikacji 

W celu zachowania standardów obs ugi i wysokiej jako ci podawanych w menu Szlak Kulinarny 

Gminy Gi ycko potraw i rozwoju marki Szlak Kulinarny Gminy Gi ycko, mo e nast pi  ponowna ocena 

lokalu gastronomicznego w celu weryfikacji przyznanego Certyfikatu. 
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II. Zarz dzanie i kontrola: 
1. Wójt zastrzega sobie prawo do dokonywania niezapowiedzianej weryfikacji certyfikowanych 

podmiotów.  

2. W przypadku stwierdzenia niespe nienia kryteriów, w oparciu o które zosta  przyznany 

Certyfikat Szlak Kulinarny Gminy Gi ycko, Wójt wzywa podmiot do usuni cia uchybie   

w terminie 30 dni. Niezastosowanie si  do wezwania skutkowa  b dzie konieczno ci  zwrotu 

Certyfikatu,  a tak e wykluczeniem podmiotu ze Szlaku Kulinarnego Gminy Gi ycko i z dzia  

promocyjnych prowadzonych przez Gmin  Gi ycko. Gmina Gi ycko b dzie kontynuowa a 

proces Certyfikacji w kolejnych latach, rozwijaj c Szlak Kulinarny Gminy Gi ycko i promuj c 

mark  Szlak Kulinarny Gminy Gi ycko. 

3. Wójt zastrzega sobie prawo do zmiany i uszczegó owienia zasad i kryteriów oceny podmiotów 

prowadz cych obiekty gastronomiczne.  

III. Rezygnacja ze Szlaku Kulinarnego Gminy Gi ycko: 

1. Wójt przewiduje mo liwo  rezygnacji przez podmiot z przynale no ci do Szlaku Kulinarnego. 

Jest to mo liwe po pisemnym z eniu wniosku.  

2. W przypadku z enia wniosku o rezygnacj  z przynale no ci do Szlaku Kulinarnego Gminy 

Gi ycko podmiot oddaje Gminie Gi ycko certyfikat, jak równie  usuwa odpowiednie zapisy  

z menu. Wójt wyklucza wtedy podmiot z dzia  promocyjnych prowadzonych przez Gmin  

Gi ycko, w tym informuje o rezygnacji z przynale no ci do Szlaku Kulinarnego Gminy Gi ycko na 

stronie www.ugg.pl, a podmiot nie mo e u ywa  znaku towarowego Szlak Kulinarny Gminy 

Gi ycko. 

IV. Inne postanowienia: 
1. Wójt nie ponosi odpowiedzialno ci z tytu u roszcze  osób trzecich, jakie mog  powsta   

w zwi zku ze zg oszeniem lokalu do procesu certyfikacji. 

2. enie podpisu przez w ciciela/zarz dc podmiotu na dokumentach zg oszeniowych do 

Szlaku Kulinarnego Gminy Gi ycko jest równoznaczne z przyj ciem zobowi za  i warunków 

certyfikacji. 


