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Załącznik Nr 4 

do Regulaminu Znaku Promocyjnego KOMTURIA NATURY 

(Regulamin przyznawania, używania i posługiwania się znakiem promocyjnym) 

 

 

Wniosek 

 

o przyznanie prawa do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym KOMTURIA 

NATURY 

 

Pouczenie - wskazówki co do wypełnienia wniosku: 

1. Formularz wniosku należy wypełnić osobno dla każdego rodzaju produktu, usługi albo inicjatywy. 

2. Formularz wniosku należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, 

wielkimi, drukowanymi literami, przy czym Wnioskodawca wypełnia tylko pola jasne (puste). 

3. We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić znak „X” 

w jednym, odpowiednim kwadracie. 

4. Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy w całości przekreślić. 

5. Treści zawarte w formularzu wniosku kursywą mają jedynie pomocniczy charakter, tj. mają na celu 

ułatwienie Wnioskodawcy wypełnienia wniosku, nie zawierają one zatem, same w sobie żadnych 

obligatoryjnych wymogów co do sposobu wypełnienia wniosku. 

6. Wniosek wymaga podpisania przez Wnioskodawcę w imieniu własnym albo zgodnie z zasadami jego 

reprezentacji; dla wykazania prawidłowości reprezentacji przedsiębiorcy załączają do Wniosku 

odpowiednio albo wydruk z CEiDG albo informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru 

Przedsiębiorców KRS pobraną ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. 

7. Wniosek należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę do Biura Stowarzyszenia LGD Ziemi 

Człuchowskiej albo przesyła pocztą listem poleconym na adres Stowarzyszenia. 

8. W razie złożenia przez Wnioskodawcę niepełnego wniosku lub niezałączenia wymaganych dokumentów 

Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie oznaczonym w wezwaniu; 

niezastosowanie się do wezwania do uzupełnienia wniosku lub dostarczenia brakujących dokumentów 

traktowane będzie przez Stowarzyszenie jako dorozumianą rezygnację z ubiegania się o przyznanie znaku 

KOMTURIA NATURY. 

 

I. Informacje podstawowe dotyczące Wnioskodawcy 
 

Imię nazwisko albo firma 

(nazwa) Wnioskodawcy 

(zgodnie z wpisem w CEiDG 

albo KRS) 

 

 

 

 

Nr NIP (albo PESEL) 

Wnioskodawcy 
 

 

Adres Wnioskodawcy  
 

 

 
Adres Wnioskodawcy dla 

doręczeń* 
(*jeśli adres dla doręczeń jest 

identyczny jak adres 

wnioskodawcy, to pole to 

należy wykreślić) 

 

Nr telefonu Wnioskodawcy  
 

Adres E-Mail* 

(Jeśli wnioskodawca nie 
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dysponuje adresem e-mail to 

pole to należy wykreślić) 

Imię i nazwisko osoby 

uprawnionej albo 

upoważnionej do kontaktu 

ze Stowarzyszeniem 

 

Telefon oraz e-mail osoby 

do kontaktu 

 

 

 

 

II. Opis zgłaszanego produktu/usługi/inicjatywy 

 
 

Wniosek dotyczy: 

(właściwe należy zaznaczyć 

krzyżykiem 

UWAGA: można zaznaczyć 

tylko jedno pole, dla 

zgłoszenia innych 

produktów/usług lub 

inicjatyw konieczne jest 

złożenie osobnego wniosku) 

 

 

  
  Produkt 

 

 

  Usługa 

 

 
  Inicjatywa 

 

Nazwa zgłaszanego 

produktu/usługi inicjatywy 
 

Rodzaj produktu 

(właściwe należy zaznaczyć 

krzyżykiem) 

 

 

 
  Produkt spożywczy 

 

  Rękodzieło 

 

  Inny (prosimy o wskazanie) ________________________________ 

 

Rodzaj usługi 

 

 

  Oferta noclegowa 

 

  Oferta gastronomiczna lub catering 

 

  Oferta turystyczno-rekreacyjna 

 

  Oferta edukacyjna 

 

  Usługi przewodników 

 

  Inna (prosimy o wskazanie) __________________________________ 

 
Opis przedmiotu zgłoszenia 

(prosimy o kilkuzdaniową 

prezentację zgłaszanego 

produktu/usługi/inicjatywy, w 

tym, w sytuacji gdy 

przedmiotem zgłoszenia jest 

produkt: o wskazanie przy 

użyciu jakich materiałów, 

surowców wykonany został 

produkt, wskazanie skąd 

pochodzą użyte materiały 

(surowce), opis procesu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

3 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

wytwarzania 

Powiązanie z Regionem 

(Specyficzne cechy produktu 

lub usługi związane z 

obszarem: tradycyjna 

receptura/przepis/technika, 

funkcja, rytuał, obrzęd, 

wydarzenie, święto, 

miejsce/otoczenie 

świadczenia usługi 

eksponujące lub 

wykorzystujące potencjał 

przyrodniczy, kulturowy 

obszaru, krajobrazu, 

charakterystycznych zajęć, 

sposobów spędzania wolnego 

czasu) 

 

 

Jakość 

produktu/usługi/inicjatywy: 

(Charakterystyka składu 

produktu, jego 

surowców/materiałów. Mocne 

strony usługi/ inicjatywy, jej 

standard, dbałość jaką 

Wnioskodawca przykłada do 

świadczonych usług/inicjatywy, 

jakość i estetyka obiektu, w 

którym usługa jest świadczona 

lub realizowana zgłaszana 

inicjatywa, jakość i estetyka 

sprzętów, opakowanie, sposób 

eksponowania produktów, 

wykorzystanie potencjału 

przyrodniczego, umiejętności i 

kompetencje usługodawcy, 

otrzymane ewentualnie 

certyfikaty, nagrody, 

wyróżnienia, rekomendacje)  

 

(20) Przyjazność dla 

środowiska: 

(Czy surowce do produkcji są 

zasobem lokalnym? Czy 

produkt/usługa/ inicjatywa 

nie zagraża środowisku na 

żadnym etapie produkcji, 

hodowli, uprawy, 

świadczenia, konsumpcji i 

rozkładu? Czy i jakie 

proekologiczne rozwiązania 

stosowane są w miejscu/w 

trakcie produkcji lub podczas 

przygotowania /świadczenia 

usługi? Czy produkt/usługa 

wpływa na obszar Natura 

2000, jest dla niej przyjazny 

lub/i przyczynia się do 
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promocji?) 

Wyjątkowość 

(Prosimy o wskazanie na czym 

polega wyjątkowość 

,niepowtarzalność 

produktu/usługi/inicjatywy, co 

odróżnia ją od innych 

produktów, usług, inicjatyw w 

Regionie? 

 

 

 

 

 

 

 

Współpraca 

(prosimy o wskazanie, czy 

produkt/usługa/inicjatywa są 

wykonywane 

/świadczone/realizowane w 

ramach współpracy z innymi 

podmiotami prawa 

(przedsiębiorcami, rolnikami, 

organizacjami społecznymi, 

itp. 

 

 

 

 

Włączenie się  

do promocji marki lokalnej 

i budowanie sieci 

współpracy * 

Udział w wydarzeniach, 

wydawnictwach i innych 

aktywnościach 

proponowanych przez LGD 

Ziemi Człuchowskiej, 

promocja lub/i sprzedaż 

produktów lokalnych innych 

podmiotów z obszaru 

objętego Znakiem, tworzenie 

wspólnej oferty z 

potencjalnymi użytkownikami 

Znaku, nabywanie lokalnych 

surowców do 

produkcji/świadczenia usługi, 

organizacja i uczestnictwo w 

imprezach, planowane na rok 

następujący po roku złożenia 

tego wniosku narzędzia, 

miejsca i sposoby promocji 

produktu/usługi. 

* jeśli nie dotyczy, skreślić 

 

 

III Oświadczenia Wnioskodawcy 

 

 

 

 

Działając w imieniu Wnioskodawcy potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem Znaku 

Promocyjnego KOMTURIA NATURY (Regulaminem przyznawania, używania i 

posługiwania się znakiem promocyjnym) 

 

 

 

 

Działając w imieniu Wnioskodawcy zapewniam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym 
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Wniosku zostały podane zgodnie z prawdą, w dobrej wierze i bez zatajania jakikolwiek 

faktów lub okoliczności, które z uwagi na wymogi Regulaminu mogłyby potencjalnie 

mieć decydujący wpływ na sposób rozpatrzenia niniejszego Wniosku 

 

 

 

 

 

Działając w imieniu Wnioskodawcy oświadczam, że zapoznałem się i przyjmuję 

do aprobującej wiadomości klauzulę informacyjną RODO następującej treści:  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi 

Człuchowskiej, 

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy licencyjnej 

dotyczącej przyznania Pani/Panu prawa do używania i posługiwania się Znakiem Promocyjnym 

KOMTURIA NATURY na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 

- Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom uprawnionym do 

przetwarzania danych osobowych w celu monitoringu, sprawozdawczości, ewaluacji, kontroli i audytu 

działalności Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej 

- odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty odwiedzające stronę internetową i profile w mediach 

społecznościowych Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej i korzystające z 

publikacji promocyjnych Stowarzyszenia LGD, 

- Podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla przyznania prawa do używania 

i posługiwania się Znakiem Promocyjnym KOMTURIA NATURY, 

- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, 

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania przez Panią/Pana ze Znaku 

Promocyjnego KOMTURIA NATURY, 

- Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO w razie uznania, że przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych. 

 

IV Załączniki do Wniosku: 

 
 

- kopia dokumentów rejestrowych Wnioskodawcy (jeśli dotyczy) 
 

- kopia wymaganych pozwoleń, zezwoleń, koncesji, uprawnień do wprowadzenia do obrotu produktu/usługi 

objętych wnioskiem i prowadzenia związanej z tym działalności /jeśli dotyczy/, 
 

- inne dokumenty (zaleca się przekazanie zdjęć lub przykładów produktów, kopii certyfikatów, zaświadczeń, 

wyróżnień itd.) 
 

- oświadczenie Wnioskodawcy na odrębnej karcie, iż nie ma zaległości publicznoprawnych oraz że nie toczą się 

przeciwko niemu żadne postępowania o naruszenie praw konsumentów ani postępowania karne z oskarżenia 

publicznego 
Data, podpis, pieczęć firmowa 

(jeśli jest stosowana) 
 

 

 

 


