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Słowiński Szlak Rybacki 

Zwiedzaj. Odkrywaj. Żyj. 

REGULAMIN REKRUTACJI PARTNERÓW SŁOWIŃSKIEGO SZLAKU RYBACKIEGO 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

Użyte w niniejszym regulaminie sformułowania oznaczają: 

 Organizator – Słowińska Grupa Rybacka 

 SGR – Słowińska Grupa Rybacka 

 Projekt – Słowiński Szlak Rybacki 

 SSR – Słowiński Szlak Rybacki 

 Siedziba Organizatora – Przewłoka, ul. Ustecka 8, 76-270 Ustka 

 Kandydat – osoba/podmiot aplikujące o partnerstwo w Słowińskim Szlaku Rybackim  

 Partner  – osoba/podmiot spełniające warunki Regulaminu i zakwalifikowane do Słowińskiego Szlaku 

Rybackiego  

§ 2 

Założenia ogólne 

1. Projekt realizowany jest na terenie następujących gmin: wiejska Ustka, miejska Ustka, Smołdzino, 

Słupsk, Kobylnica, Kępice. 

2. W projekcie uczestniczyć mogą osoby/podmioty promujące rybacki charakter obszaru Słowińskiej 

Grupy Rybackiej i zamieszkujące lub prowadzące działalność na terenie jednej z gmin wymienionych  

w ust. 1. z wykluczeniem działalności polegającej na świadczeniu wyłącznie usług noclegowych. 

3. Profil działalności zgłaszanego podmiotu powinien wpisywać się w co najmniej jeden z poniższych 

obszarów tematycznych:  

1) Tradycja i historia rybactwa (m.in. muzea, galerie, żywe lekcje historii, cykliczne 

wydarzenia/imprezy, miejsca, obiekty, dostępne atrakcje związane z rybactwem, kulturą 

rybacką, marynistyką, w tym pracownie rzemiosła, rękodzieła, produktów lokalnych) 

2) Działalność związana z zawodem rybaka, przetwórstwem, przemysłem stoczniowym (m.in. 

sprzedaż świeżej i przetworzonej ryby, zwiedzanie kutra, gotowość do stworzenia ścieżki 

turystycznej w zakładzie przetwórczym, stoczniowym)  

3) Kulinaria rybne (m.in. wędzarnie, restauracje, warsztaty rybne) 

4) Aktywności sportowe związane z naturalnymi zbiornikami wodnymi znajdującymi się na 

terenie SGR (m.in. wędkarstwo morskie, spływy kajakowe) 
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Zwiedzaj. Odkrywaj. Żyj. 

§ 3 

Rekrutacja Partnerów Słowińskiego Szlaku Rybackiego 

1. Warunkiem przystąpienia do SSR jako Partner jest złożenie do siedziby Organizatora Karty zgłoszenia, 

która stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu: 

a) kompletnie wypełnione karty rozpatrywane są przez Zarząd pod względem lokalizacji podmiotu na 

obszarze SGR oraz profilu zgłaszanej działalności 

b) w przypadku uchybień formalnych w formularzu zgłoszeniowym uczestnik może zostać 

poproszony drogą telefoniczną/mailową o uzupełnienie występujących braków 

c) nieuzupełnienie braków we wskazanym terminie skutkuje negatywnym rozpatrzeniem zgłoszenia 

Kandydata.  

d) organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji podmiotów ubiegających się o partnerstwo  

w SSR w celu zachowania różnorodności oferty 

2. Podmioty spełniające warunki niniejszego regulaminu i wybrane przez Zarząd SGR zobowiązane są do 

podpisania umowy partnerskiej, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu: 

a) umowa partnerska podpisywana jest na każdy rok kalendarzowy 

b) umowa określa obowiązki obu stron w zakresie działania na rzecz rozwoju i promocji Słowińskiego 

Szlaku Rybackiego oraz jego oferty  

3. Słowiński Szlak Rybacki jest projektem otwartym dla wszystkich podmiotów wskazanych w § 2. 

§ 4 

Zasady rezygnacji z uczestniczenia w projekcie 

1. Partnerowi przysługuje prawo rezygnacji z udziału w Projekcie wraz z końcem umowy. 

2. Rezygnacja Partnera przed wskazanym w pkt. 1 terminie skutkować będzie nałożeniem kary umownej 

w wysokości 500,00 PLN (koszt druku materiałów promocyjnych). 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej Organizatora (www.sgr.org.pl). 

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych 

postanowień. 

3. W przypadkach nieujętych w Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje Organizator. 

 

 

 


