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REGULAMIN 

Dolnośląskiego szlaku piwa i wina 

 

I 

Szlak 

1. Dolnośląski szlak piwa i wina to tematyczny szlak regionalny mający na celu skoncentrowaną i 

wielokierunkową promocję Dolnego Śląska opartą na regionalnym dziedzictwie lokalnych 

produktów jakimi są wino i piwo pochodzące z browarów rzemieślniczych oraz winnic 

Dolnego Śląska. 

2. Szlak ma na celu ukazanie unikalnego dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska w sferze 

tradycji winiarskich i piwnych, w tym zachęcanie turystów do odkrywania dolnośląskich 

browarów rzemieślniczych oraz winnic, spotkań z ich właścicielami, degustację, zakup ich 

produktów oraz udział w powiązanych warsztatach, szkoleniach i wydarzeniach . 

3. Szlak ma również na celu integrację członków szlaku, propagowanie wzajemnego szacunku, 

współpracy, wzajemnego dbania o wysoką jakość oferowanych produktów i usług, a także 

synergię działań i kooperację między członkami w zakresie promocji szlaku. 

 

II 

Członkowie 

Członkiem szlaku może zostać każdy browar rzemieślniczy i winnica działające legalnie na terenie 

województwa dolnośląskiego i spełniające następujące kryteria: 

1. dla browarów rzemieślniczych: 

a. członkostwo w Dolnośląskim Stowarzyszeniu Browarów Rzemieślniczych 

b. samodzielne produkowanie piwa pod własną marką 

c. legalna sprzedaż własnego piwa  

 

2. dla winnic: 

a. członkostwo w Stowarzyszeniu Winnice Dolnośląskie  

b. prowadzenie legalnej sprzedaży własnego wina z winnicy 

c. możliwość przeprowadzenia degustacji własnego wina 
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III 

Organizatorzy szlaku 

1. Organizatorami szlaku są: Stowarzyszenie Winnice Dolnośląskie z/s w Sokołowcu oraz 

Dolnośląskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych z/s we Wrocławiu. 

2. Organizatorzy szlaku udzielają kandydatom na członków szlaku niezbędnych informacji 

dotyczących funkcjonowania szlaku, w szczególności dotyczących wymogów związanych z 

ubieganiem się o członkostwo oraz zakresu praw i obowiązków członków. 

3. Dla obsługi Dolnośląskiego szlaku piwa i wina za organizatorów działa Kapituła. 

4. Organizatorzy zapewniają finansowanie szlaku i w tym celu mogą samodzielnie ustalać 

składki i opłaty dla uczestników szlaku (każdy z organizatorów z osobna lub łącznie). 

5. Stowarzyszenie Winnice Dolnośląskie z/s w Sokołowcu zapewnienia zaplecza organizacyjno-

techniczne szlaku. 

 

IV 

Kapituła 

1. Kapituła składa się z 7 osób, w tym z Przewodniczącego i dwóch Zastępców, powoływanych w 

następujący sposób: 

a. trzy osoby wskazane przez Stowarzyszenie Winnice Dolnośląskie; 

b. trzy osoby wskazane przez Dolnośląskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych; 

c. jedna osoba wskazana przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. 

2. Jeżeli podmiot wymieniony w punkcie 1 lit c. nie wskaże przedstawiciela pozostaje ono 

nieobsadzone. 

3. W przypadku rezygnacji przedstawiciela z członka Kapituły - podmiot uprawniony wskazuje 

kolejnego przedstawiciela w terminie określonym przez Organizatorów szlaku w 

zawiadomieniu. 

4. Członkowie Kapituły sprawują swoje funkcje społecznie. 

5. Kadencja członka Kapituły trwa 5 lat. 

6. Przewodniczący oraz Zastępcy są wybierani spośród członków Kapituły na pierwszym 

zebraniu zwołanym przez Organizatorów szlaku.  
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7. Na pierwszym posiedzeniu Kapituła dokonuje podziału czynności między swoich członków w 

sprawach niewymagających kolektywnego działania. 

8. Posiedzenia Kapituły odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku i są 

zwoływane przez Przewodniczącego lub Zastępcę. 

9. Przewodniczący kieruje pracami Kapituły. W razie jego nieobecności zastępuje go Zastępca. 

10. Kapituła podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

swoich członków, w tym Przewodniczącego lub Zastępcy. 

11. Do zadań Kapituły należy: 

a. czuwanie nad przestrzeganiem przez członków szlaku postanowień niniejszego 

regulaminu; 

b. kontrola podmiotów ubiegających się o członkostwo w zakresie spełniania 

stosownych kryteriów; 

c. kontrola członka szlaku w przypadkach uzasadnionego podejrzenia naruszenia 

przepisów niniejszego regulaminu; 

d. podejmowanie uchwały o przyjęciu podmiotu do szlaku; 

e. podejmowanie uchwały o wykluczeniu podmiotu ze szlaku; 

f. prowadzenie scalonych i zintegrowanych działań w zakresie wielopłaszczyznowej 

promocji szlaku; 

g. nawiązywanie współpracy i kontaktów z krajowymi i zagranicznymi 

przedstawicielami branży turystycznej, mediów i instytucji zajmujących się promocją 

turystyczną w sferze eno- i biroturystyki.  

12. Kapituła działa na podstawie regulaminu, który przyjmuje na pierwszym zebraniu Kapituły. 

 

V 

Prawa i obowiązki członków szlaku 

1. Członkowie szlaku mają prawo do: 

a. posługiwania się oznaczeniem i logo Dolnośląskiego szlaku piwa i wina; 

b. obecności w materiałach promocyjnych i informacyjnych - papierowych i 

elektronicznych - dotyczących Dolnośląskiego szlaku piwa i wina przygotowanych 

przez Organizatorów szlaku; 

c. uczestnictwa w wydarzeniach i imprezach promocyjnych organizowanych przez 

Organizatorów szlaku. 

2. Członkowie szlaku są zobowiązani do: 
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a. promocji Dolnośląskiego szlaku piwa i wina w tym aktywne uczestnictwo w 

podejmowanych przez Organizatorów wydarzeniach i imprezach; 

b. wzajemnego szacunku i współpracy pomiędzy członkami szlaku; 

c. prowadzenia działalności w oparciu o zrównoważone metody produkcji z 

wykorzystaniem regionalnych produktów; 

d. samodzielnego utrzymania w należytym stanie oznaczeń Dolnośląskiego Szlaku piwa i 

wina; 

e. przestrzegania niniejszego regulaminu; 

f. opłacania składki, jeżeli została ustanowiona zgodnie z III.4.  

g. poddania się kontroli Kapituły w przypadkach uzasadnionego podejrzenia naruszenia 

przepisów niniejszego regulaminu. 

 

VI 

Ubieganie się o członkostwo 

1. Podmiot zainteresowany członkostwem w szlaku i spełniający kryteria określone w pkt II 

niniejszego regulaminu składa wypełniony i podpisany wniosek mailowo na adres 

winnice.dolnoslaskie@gmail.com. 

2. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Wzór wniosku jest dostępny 

do pobrania na stronach internetowych Organizatorów szlaku: 

Stowarzyszenia Winnice Dolnośląskie: www……………………………….……………………………………….. 

Dolnośląskie Stowarzyszenie Browarów Rzemieślniczych: www……………………………………….…… 

oraz jest wysyłany na zapytanie przesłane na adres winnice.dolnoslaskie@gmail.com. 

3. Wniosek niezwłocznie przekazywany jest do Przewodniczącego Kapituły, który podejmuje 

niezbędne czynności sprawdzające. 

4. W przypadku wstępnej akceptacji wniosku Kapituła zaprasza przedstawiciela podmiotu 

zainteresowanego członkostwem na zebranie Kapituły, na którym jest rozpatrywany wniosek.  

5. Kapituła podejmuje uchwałę w sprawie członkostwa w szlaku po wysłuchaniu przedstawiciela 

podmiotu zainteresowanego członkostwem. 

6. Uchwały Kapituły są niezaskarżalne. W przypadku odmownej uchwały Kapituły każdy 

podmiot może ponownie starać się o przyjęcie do szlaku po 3 miesiącach od podjęcia 

ostatniej uchwały. 

7. Członkostwo w szlaku jest bezterminowe. 

8. Członek szlaku może zostać wykluczony ze szlaku w przypadku gdy: 

a. przestał spełniać kryteria określone w pkt II; 
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b. rażąco naruszył przepisy niniejszego regulaminu; 

h. bezpodstawnie odmówił poddaniu się kontroli Kapituły w przypadku uzasadnionego 

podejrzenia naruszenia przepisów niniejszego regulaminu. 

3. Wykluczenie ze szlaku skutkuje usunięciem wszelkich informacji o danym podmiocie z 

materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz zakazem posługiwania się logo szlaku. 

 

VII 

Postanowienia końcowe 

1. Logo Dolnośląskiego szlaku piwa i wina jest własnością Organizatorów szlaku i jeśli nie jest on 

używany zgodnie z wytycznymi, prawo do jego używanie zostaje odebrane. 

2. Organizator szlaku przyznaje licencje na użytkowanie logo Dolnośląskiego szlaku piwa i wina 

na okres uczestnictwa w szlaku. 

3. Członkowie szlaku zobowiązują się do używania logo Dolnośląskiego szlaku piwa i wina w 

swoich materiałach reklamowych oraz serwisach internetowych. 

 

 

Stowarzyszenie Winnice Dolnośląskie /-/ 

Dolnośląskie Stowarzyszenie Browarów Dolnośląskich /-/ 
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Załącznik nr 1 

WNIOSEK O CZŁONKOSTWO W DOLNOŚLĄSKIM SZLAKU PIWA I WINA 

1. Nazwa /Imię i Nazwisko: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Forma prawna (spółka cywilna, spółka prawa handlowego, działalność gospodarcza wpisana 

do Ewidencji Działalności Gospodarczej, stowarzyszenie, fundacja, rolnik indywidualny etc.): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Adres (gmina, miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr budynku): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Dane kontaktowe (osoba kontaktowa, telefon, faks, adres email, adres strony internetowej): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. NIP: 

…………………………………………………………………………………………………………………...………………………….. 
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6. REGON: 

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

7. Numer KRS lub wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej:  

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

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem Dolnośląskiego szlaku piwa i wina, spełniam kryteria 

określone w pkt. II regulaminu oraz przyjmuję na siebie zobowiązania wynikające z treści regulaminu.  

 

Do wniosku dołączam następujące dokumenty (zaznaczyć): 

§ opis oferowanych produktów i usług, sposób wytwarzania produktów, wielkość produkcji, 

informacje o przynależności do stowarzyszeń i organizacji, otrzymane wyróżnienia, uzyskane 

certyfikaty, zaświadczenia i odznaczenia 

§ kopie wyróżnień, certyfikatów, zaświadczeń i odznaczeń 

 

Data, pieczęć  i czytelny podpis:  

 

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