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Załącznik nr 3 do Regulaminu Znaku „KRAINA ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH POLECA” 

 

(wzór) 

SPRAWOZDANIE UŻYTKOWNIKA ZNAKU „KRAINA ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH POLECA” 

Należy wypełnić wszystkie pola 

NAZWA PRODUKTU (GRUPY PRODUKTÓW)/USŁUGI (GRUPY USŁUG)/WYDARZENIA objętego Znakiem 
„KRAINA ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH POLECA”: 

 

I. INFORMACJE o WNIOSKODAWCY 

1. Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu 

 

2. Adres zamieszkania (osoba fiz.) lub adres podmiotu (ulica, miejscowość, kod i poczta): 

 

3. Dane kontaktowe: telefon, e-mail, strona, media społecznościowe 

 

4. Adres korespondencyjny (jeśli inny niż w pkt 2): 

 

 

5. Imię i nazwisko osoby do kontaktów:  

 

6. Telefon i/lub e-mail do osoby kontaktowej: 

 



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

Projekt współpracy „Marki Lokalne Dolnego Śląska - tworzone z pasją” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 
poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  
Partnerzy projektu:  

 

II. INFORMACJE O PRODUKCIE/USŁUDZE/WYDARZENIU 

1. Spełnianie kryteriów Znaku 

Oświadczam, że produkt/usługa/wydarzenie: ………………………………………………………………… 

cały czas i w takim samym lub wyższym stopniu spełnia kryteria opisane we wniosku o 
przyznanie Znaku.  

2. Zmiany dotyczące produktu/usługi /wydarzenia (należy wskazać istotne zmiany w stosunku 
do danych podanych we wniosku o przyznanie Znaku, szczególnie w kontekście 
rozwoju/rozszerzenia oferty. W razie braku istotnych zmian należy wpisać „nie dotyczy”) 

a. Związek z regionem 

 

b. Wyjątkowy charakter 

 

c. Jakość 

 

d. Przyjazność dla środowiska 

 

e. Dostępność i otwartość na klienta 

  

f. Współpraca 

 

3. Promocja Znaku, marki Regionu i współpraca (należy opisać realizację zobowiązań 
wynikających z umowy licencyjnej) 

 

III. PRZEDŁUŻENIE PRAWA DO UŻYTKOWANIA ZNAKU 

Wnioskuję o przedłużenie prawa do użytkowania znaku „KRAINA ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH POLECA” 

wraz z automatycznym przedłużeniem umowy licencyjnej na kolejny rok kalendarzowy: 

TAK ☐   NIE ☐ 
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IV. OŚWIADCZENIA 

1. Oświadczam, że w procesie wytwarzania produktu/świadczenia usługi/organizacji wydarzenia, 

objętego Znakiem „KRAINA ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH POLECA” prowadzę działalność legalnie, 

zgodnie z bieżącymi przepisami prawa oraz postępuję zgodnie z zasadami etyki biznesowej. 

2. Oświadczam, że znam aktualny Regulamin Znaku „KRAINA ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH POLECA”. 

3. Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne ze stanem rzeczywistym 

i stanowią podstawę do kontynuacji umowy licencyjnej po pozytywnej ocenie sprawozdania przez 

Kapitułę Znaku.  

4. Do sprawozdania załączam następujące dokumenty: 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

--------------------------   --------------------------------------------------------------------------------------- 
Miejscowość i data    Imię i nazwisko, podpis Użytkownika Znaku  

bądź osoby upoważnionej  


