REGULAMIN PRZYZNAWANIA
TYTUŁU „PRODUKT REGIONALNY
GMINY PASYM”
I. Słowniczek
Produkt regionalny W myśl teorii marketingu produktem jest wszystko, co stanowi przedmiot wymiany.
Może nim być :przedmiot, usługa, miejsce, organizacja lub idea.
Produktem regionalnym jest wyrób lub usługa, z którą utożsamiają się mieszkańcy
danego regionu wykonany z surowców lokalnie dostępnych.
II. Przedmiot oceny
1. Przedmiotem oceny są lokalne produkty i usługi.
2. Celem jest wyłonienie najciekawszych produktów lokalnych i przyznanie tytułu
„Produktu Regionalnego Gminy Pasym”.
3. Ocena będzie przebiegała w trzech kategoriach:
produkt żywnościowy (np. potrawy, napoje),
rękodzieło i rzemiosło,
produkt turystyczny (np. usługi i projekty, wydarzenie).
4. Żywnościowe produkty lokalne powinny charakteryzować się szczególnymi
cechami regionu, z którego pochodzą, być wytwarzane w małej skali, tradycyjnymi
metodami, ze składników lokalnie dostępnych, wywodzić się z tradycji i zwyczajów
kultywowanych w naszym regionie.
5. Rękodzielniczy i rzemieślniczy produkt lokalny to wyrób produkowany w sposób
nie masowy i przyjazny dla środowiska, z surowców lokalnie dostępnych.
6.Produkt turystyczny lub inny, np: usługi, projekty, wydarzenie, powinny promować
i eksponować najciekawsze pod względem przyrodniczym, ekologicznym,
historycznym miejsca i wydarzenia.
Produkty te mogą być oferowane na terenie gminy lub poza nią.
III. Warunki uczestnictwa
1. O przyznanie tytułu mogą wystąpić osoby prywatne, firmy, organizacje
pozarządowe, grupy nieformalne (np. Koła Gospodyń Wiejskich, sołectwa), instytucje
(ośrodki kultury, szkoły), które:
zapoznały się z niniejszym Regulaminem oceny i akceptują jego postanowienia,
zgłosiły swój udział przez złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
Każdy producent może zgłosić do przyznania tytułu więcej niż jeden produkt w
danej kategorii.
Ubiegający się o tytuł zobowiązani są do dostarczenia produktów i wyrobów
spożywczych w formie umożliwiającej degustację.
4. Udział w ocenie produktu jest bezpłatny.
5. Organizator oceny zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska lub
nazwy i informacji o nadaniu nazwy „Produktu Regionalnego Gminy Pasym” oraz
umieszczanie tych informacji w materiałach promocyjnych i informacyjnych
organizatora oraz w mediach i Internecie.
IV. Miejsce i termin składania zgłoszeń
1. Zgłoszenia na wypełnianym formularzu należy składać w sekretariacie Urzędu
Miasta i Gminy w Pasymiu przy ul. Rynek 8 lub na adres:
e-mail: umig@pasym.pl
2. Termin składania wniosku:
a) w 2016 roku – do 10 sierpnia;

b) kolejne lata – od 1 do 30 czerwca.
V. Kryteria oceny Produktu Regionalnego Gminy Pasym.
1.Produkty żywnościowe oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
• tradycja wytwarzania produktu oraz związek produktu z obszarem lub jego
mieszkańcami,
• doznania smakowe,
• wrażenie estetyczne,
• wyjątkowa jakość, dobra renoma i inne cechy wynikające ze specyfiki regionu.
2.Produkty rękodzielnicze i rzemieślnicze będą oceniane zgodnie z następującymi
kryteriami:
wytwarzane na obszarze miasta i gminy Pasym lub z nim powiązanym,
oryginalna forma prezentowanej pracy,
technika i estetyka wykonania,
wrażenia estetyczne.
3.Kryteria produktu turystycznego:
• atrakcyjność oferty,
• nowatorstwo,
• przyjazność dla turystów,
• nawiązanie do tradycji, kultury i historii.
VI. Ocena Produktu Regionalnego Gminy Pasym.
1. Oceny zgłoszonych prac dokona Kapituła powołana przez Burmistrza Miasta
Pasym.
2. Z przebiegu oceny Kapituła sporządza protokół.
3. Wręczenie certyfikatów odbędzie się na gminnym święcie plonów.
VII. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, nie później niż do 30
września.
2. Niniejszy regulamin jest jedynym określającym zasady przyznawania tytułu.
3. Regulamin oceny udostępniony jest do wglądu w siedzibie organizatora a także na
stronie internetowej www.pasym.pl
4. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin, ustala Kapituła.
5 . Rozstrzygnięcia Kapituły są ostateczne.
6. Tytuł Produktu Regionalnego Gminy Pasym uprawnia do:
- używania oznakowań Produktu Regionalnego Gminy Pasym;
- wystawy i sprzedaży w Pasymiu podczas imprez gminnych.

