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REGULAMIN „SZLAK MAŚLANKI MRĄGOWSKIEJ” 

  
§1 

Postanowienia ogólne  

1. Szlak Maślanki Mrągowskiej (zwany dalej „Szlakiem”) ma na celu promocję Firmy Mlekpol oraz 

członków Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska” biorących 

udział w tworzeniu Szlaku. 

2. Szlak jest produktem turystycznym powstałym jako forma odpowiedzi na aktualne trendy w 

turystyce krajowej. Podnosi atrakcyjność i konkurencyjność turystyczną obszaru, na którym 

funkcjonuje.  

3. Szlak ma charakter markowego produktu turystycznego, posiada unikalną osobowość, co 

wyróżnia go od innych produktów na rynku. 

4. Szlak ma charakter innowacyjny, oferuje nowe rozwiązanie związane z obsługą turystów będące 

owocem współpracy różnych podmiotów tj. producenta lokalnego produktu naturalnego, 

miejscowych przedstawicieli branży turystycznej, władz lokalnych, jak również Stowarzyszenia 

LOT „Ziemia Mrągowska”, które zajmuje się organizacją i promocją turystyki Miasta i okolic. 

5. Celem Szlaku jest promocja Gminy Miasto Mrągowo oraz Gminy Piecki jako atrakcyjnych 

destynacji kulinarnych, w których oferta kulinarna jest jednym głównych motywów podróży. 

6. Wszyscy członkowie Szlaku są jego ambasadorami, prowadząc zsynchronizowaną politykę 

informacyjną i promocyjną.  

7. Szlak z założenia jest przedsięwzięciem zbiorowym, dlatego oczekiwana jest pełna współpraca 

wszystkich jego członków w zakresie promocji oferty, jakości i marki Szlaku. W szczególności 

istotne są:  

1) wkład każdego członka w tworzenie kulinarnego potencjału Maślanki Mrągowskiej,  

2) stała ekspozycja informacji i logotypu Szlaku,  

3) zachowanie najwyższej jakości produkcji, przetwórstwa i oferty gastronomicznej związanej z 

Maślanką Mrągowską,  

8. Członkostwo w Szlaku stanowi wyróżnienie dla podmiotów spełniających kryteria regulaminowe 

Szlaku.  

9. Operatorem Szlaku jest Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Mrągowska”, 

zwane dalej „LOT”. 

 

§2  

Członkowie Szlaku  
1. Członkami Szlaku mogą zostać podmioty prowadzące działalność na terenie powiatu 

mrągowskiego, w szeroko pojętej branży kulinarnej, będące członkami LOT.  

2. Podmioty, o którym mowa w ust. 1 poddawane są ocenie Kapituły Szlaku. 

3. Członek w swojej ofercie musi posiadać produkt kulinarny związany z Maślanką Mrągowską. 

4. Członkowie szlaku muszą przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych, w tym przepisów 

sanitarno-epidemiologicznych w zakresie produkcji, przetwarzania i podawania żywności oraz 

muszą posiadać stałą lub sezonową ofertę dla potencjalnych turystów. 

 

§3 

Operator Szlaku  
1. Operator Szlaku jest reprezentowany przez Prezesa LOT.  

2. Do obowiązków Operatora Szlaku należą, w szczególności: 

1) rozpatrywanie wniosków podmiotów ubiegających się o członkostwo w Szlaku i 

przyznawanie, bądź odmowa przyznania członkostwa w Szlaku oraz zawieszenie lub 

pozbawianie członkostwa w Szlaku; 

2) udostępnianie logo Szlaku i ustalanie zasad korzystania z niego przez członków Szlaku; 
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§4  

Obowiązki członków Szlaku 

1. Członkowie Szlaku posiadają obowiązek: 

1) przestrzegania niniejszego Regulaminu; 

2) informowania klientów o swojej ofercie stałej i sezonowej związanej z Maślanką Mrągowską; 

3) oznakowania obiektu logotypem Szlaku; 

4) aktywnego uczestnictwa w promocji i rozwoju Szlaku; 

5) współpracy z Operatorem Szlaku, w tym poddania się jego kontroli na zasadach wskazanych 

w § 8.  

 

§5  

Prawa członków  

1. Członkowie Szlaku posiadają prawo do:  

1) posługiwania się logotypem Szlaku; 

2) oznakowania obiektu logotypem Szlaku; 

3) obecności w materiałach informacyjnych i promocyjnych przygotowanych i dystrybuowanych 

przez Operatora Szlaku; 

4) obecności w kanałach informacyjnych dotyczących Szlaku;  

5) udziału w organizowanych przez Operatora Szlaku imprezach o charakterze promocyjnym; 

6) do rezygnacji z członkostwa w Szlaku składając pisemne oświadczenie, którego wzór stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Członkostwo wygasa z dniem wpływu ww. 

oświadczenia do Operatora Szlaku. Podmiot jest równocześnie zobligowany do zwrotu 

materiałów z logo Szlaku oraz zaprzestania ich używania. 

 

§6  

Warunki udziału w Szlaku  
1. Udział w Szlaku jest nieodpłatny.  

2. Kandydaturę do członkostwa w Szlaku: 

1) zainteresowany podmiot może złożyć z własnej inicjatywy; 

2) może złożyć Operator Szlaku. 

3. Wniosek o członkostwo składa się na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 

4. Złożenie wniosku wymaga akceptacji Regulaminu Szlaku.  

5. Do wniosku należy dołączyć podpisane oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu. 

6. Operator Szlaku powiadamia podmiot ubiegający się o członkostwo w Szlaku o sposobie 

rozpatrzenia wniosku w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia otrzymania wniosku.  

7. W przypadku odmowy przyznania członkostwa w Szlaku od wyniku rozpatrzenia wniosku 

przez Operatora Szlaku nie przysługuje środek odwoławczy.  

8. Podmiot ubiegający się o członkostwo w Szlaku kolejny wniosek (po odmowie przyznania 

członkostwa) może złożyć po upływie 12 miesięcy od daty negatywnego rozpoznania 

poprzedniego wniosku.  

 

§7  

Kontrola  
1. Operator Szlaku ma prawo do kontroli członków Szlaku w zakresie zgodności ich działalności 

z ideą Szlaku, a także jakością produktu kulinarnego powstałego na bazie Maślanki 

Mrągowskiej.  

2. Członek zobowiązany jest do współpracy z Operatorem Szlaku w zakresie kontroli, w tym do 

udzielania mu wszelkich niezbędnych w zakresie kontroli informacji i wyjaśnień.  

3. W przypadku nieprzestrzegania przez członka Szlaku niniejszego Regulaminu lub 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Operator Szlaku posiada prawo do 
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zawieszenia go w prawach członka Szlaku lub pozbawienia go członkostwa w 

Szlaku ze skutkiem natychmiastowym.  

4. W przypadku zawieszenia w prawach członka Szlaku, członek Szlaku ma 30 dni 

na złożenie stosownych wyjaśnień Operatorowi Szlaku, który może przywrócić 

lub pozbawić go członkostwa w Szlaku. W okresie zawieszenia w prawach członka Szlaku 

członek nie może korzystać z praw członkowskich w Szlaku.  

5. O zawieszeniu członkostwa w Szlaku lub pozbawieniu członkostwa w Szlaku zawiadamia 

Operator Szlaku na piśmie. 

 

§8 

Korzyści wynikające z członkostwa 

1. W związku z członkostwem w Szlaku, podmioty uzyskują możliwość: 

1) używania logo Szlaku oraz oznakowania produktów z jego użyciem; 

2) oznakowania miejsca prowadzenia działalności materiałami promocyjnymi z logo Szlaku; 

3) zamieszczania informacji o podmiocie członkowskim w materiałach promocyjnych i 

informacyjnych wydawanych przez Operatora Szlaku. 

 

§9 

Postanowienia końcowe 
1. Członkostwo w Szlaku przyznawane jest na pół roku. Po tym okresie możliwe jest 

przedłużenia członkostwa w Szlaku o kolejny jeden rok zgodnie z ust. 2.  

2. Przedłużenie członkostwa w Szlaku nie wymaga składania nowego wniosku przez członka 

Szlaku, a jest zatwierdzane przez Operatora Szlaku poprzedzony weryfikacją działalności 

członka Szlaku, w szczególności w zakresie realizowania przez niego obowiązków członka 

Szlaku i przestrzegania niniejszego Regulaminu. O nie przedłużeniu członkostwa w Szlaku 

podmiot jest informowany na piśmie przez Operatora Szlaku.  

3. W przypadku zaprzestania przez członka Szlaku działalności lub działalności w zakresie 

bezpośrednio związanym przedmiotowo z ideą i założeniami Szlaku członkostwo w Szlaku 

wygasa.  

4. W okresie członkostwa w Szlaku właścicielem materiałów promocyjnych z logotypem Szlaku 

udostępnionego członkowi Szlaku pozostaje Operator Szlaku. Po utracie członkostwa w 

Szlaku materiały podlegają zwrotowi do Operatora Szlaku. 

 

 

………………………………………                ……………………………………..  

data, miejscowość                                            czytelny, własnoręczny  podpis 
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Załącznik nr 1  

do Regulaminu Szlaku Maślanki Mrągowskiej 

 

WNIOSEK 

o przyznanie/odnowienia członkostwa w Szlaku Maślanki Mrągowskiej  

 

1. Nazwa podmiotu: 

 

 

.......................................................................................................................................... 

2. Dokładny adres: 

ul. ..................................................... nr budynku/nr lokalu..................................................... 

kod ...................................................... miejscowość ............................................................. 

nr tel.: ................................................... fax.: ......................................................................... 

adres mailowy: ............................................................ 

adres strony internetowej (jeśli podmiot posiada):……………………………………… 

3. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu, zajmowane 

stanowisko: 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

4. Forma prawna podmiotu (spółka cywilna, spółka prawa handlowego, zarejestrowana 

działalność gospodarcza, stowarzyszenie, fundacja, rolnik indywidualny itd.): 

................................................................................................................................................. 

5. Opis oferowanych produktów kulinarnych związanych z Maślanką Mrągowską (Jeden 

podmiot może zgłosić minimum jeden produkt, maksymalnie 4, ale po jednym dla kategorii: 

danie główne, deser, napój, inne). 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

 

Do wniosku dołączam: 

1. Zdjęcie produktu kulinarnego 

2. Inne ........................................................................... 

 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam* się z treścią Regulaminu Szlaku Maślanki Mrągowskiej i 

akceptuję jego postanowienia. 

Oświadczam, iż informacje podane we wniosku są zgodne z prawdą. 

 

Miejscowość, data     Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania 

podmiotu 

 

.....................................   .............................................................................. 
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* - Niepotrzebne skreślić 

 

Załącznik nr 2  

do Regulaminu Szlaku Maślanki Mrągowskiej 

 

Klauzula informacyjna: 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, 

dalej jako RODO), informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna 

„Ziemia Mrągowska z siedzibą w Mrągowie,  11-700 Mrągowo, ul. Warszawska 26, reprezentowane 

zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia tj. Prezes – Arkadiusz Mierkowski i Wiceprezes Natalia Kurman. 

2. We wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez administratora można 

kontaktować się poprzez adres e-maila: lot@it.mragowo.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:  

1) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

2) utworzenia nowego produktu turystycznego pod nazwą „Szlak Maślanki Mrągowskiej” 

3) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie 

udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4. Pani/Pana dane mogą być udostępniane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom 

przetwarzającym dane w naszym imieniu (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące pomoc 

prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia i archiwizacji dokumentów, jak również inni 

administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty 

prowadzące działalność pocztową lub kurierską. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów 

prawa (Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983r., Dz.U. z 2020 r. 

poz. 164); w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody, dane te będą 

przechowywane przez okres wskazany w zgodzie.  

6. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: 

1) dostępu do swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi inaczej; 

2) sprostowania swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi inaczej; 

3) żądania usunięcia swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie stanowi inaczej; 

4) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych o ile odpowiedni przepis prawa nie 

stanowi inaczej; 

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; 

6) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); 

7) jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody 

na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez 

Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana 

danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych 

stanowi przepis prawa. 

8. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu. 

 

mailto:lot@it.mragowo.pl
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…………………………………………..                 

 …………………………………………..  

data, miejscowość                                       Czytelny, własnoręczny  podpis  

 

 

Załącznik nr 3 

do Regulaminu Szlaku Maślanki Mrągowskiej 

 

WNIOSEK 

o rezygnację członkostwa w Szlaku Maślanki Mrągowskiej  

 

1. Nazwa podmiotu 

 

 

 

....................................................................................................................................................... 

 

2. Zgodnie z § 5 ust.1 pkt. 6 pkt 1 Regulaminu „Szlak Maślanki Mrągowskiej” z dniem 

……………………………………… rezygnuję z członkostwa w tworzeniu produktu 

turystycznego pod nazwą „Szlak Maślanki Mrągowskiej”. 

 

 

 

 

 

 

............................................... 

Podpis 
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