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Zasady rekrutacji Partnerów Projektu „Szlaku Rybackiego Północnych 

Kaszub” 
 
Warunkiem przystąpienia do Projektu w charakterze Partnera Projektu jest złożenie  

deklaracji przystąpienia do projektu „Szlaku Rybackiego Północnych Kaszub” (załącznik nr 

1 do niniejszego dokumentu),zaakceptowanej przez Zarząd Stowarzyszenia. Oferta 

obiektu musi być zgodna z założeniami Koncepcji Szlaku, stanowiącej integralną część 

Umowy Partnerstwa o wspólnej realizacji projektu współpracy Północny Szlak Rybacki.  

 

1. Projekt Szlaku Rybackiego Północnych Kaszub realizowany jest na terenie gmin 

Powiatu Puckiego tj: Krokowa, Władysławowo, Kosakowo, Jastarnia, Puck, Miasto 

Puck, Hel a jego Koordynatorem jest Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka 

 

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

obszaru Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej i zamieszkujące lub 

prowadzące działalność na terenie jednej z gmin wymienionych w pkt.1  

z wykluczeniem działalności polegającej na świadczeniu wyłącznie usług 

noclegowych. 

 
3. Uczestnictwo w projekcie Szlaku Rybackiego Północnych Kaszub jest bezpłatne. 

Uczestnicy po podpisaniu umowy zobowiązują się jedynie do partycypacji w kosztach 

oznakowania terenowego (tablica o której mowa w pkt. 6 ppkt. 2) Szlaku Rybackiego 

Północnych Kaszub. Koszt ten nie może przekroczyć kwoty 200,00 PLN brutto 

 

4. Oferta Obiektu powinna obejmować co najmniej jeden z następujących tematów: 

1) Tradycja i historia obszaru Północnych Kaszub 

2) Rybołówstwo morskie 

5) Tradycyjne kulinaria rybne 

6) Porty i przystanie rybackie 

7) Aktywność związana z naturalnymi zbiornikami wodnymi 

 

5. Zgodnie z wymienionym zakresem tematycznym, do szlaku mogą zostać włączone 

następujące typy Obiektów: 

1) Muzea, izby muzealne i ekspozycje na temat tradycji rybołówstwa oraz tradycji  

i historii Północnych Kaszub, 
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2) Gospodarstwa rybackie, kutry i łowiska specjalne, gdzie odwiedzający mieliby 

możliwość zakupienia świeżych ryb, obserwacji lub korzystania z tradycyjnych lub 

nowoczesnych metod połowu (rejsy wędkarskie); 

3) Targi, przetwórnie rybne, lokalne sklepy rybne; 

4) Szkutnicy i producenci sieci rybackich oferujący możliwość obserwacji  

i doświadczenia w produkcji sprzętu rybackiego; 

5) Restauracje, smażalnie i wędzarnie z menu zawierającym więcej niż 50% dań  

z lokalnych ryb; 

6) Porty i przystanie rybackie; 

7) Obiekty sportowe promujące aktywność związaną z naturalnymi zbiornikami 

wodnymi znajdującymi się na terenie PLGR (m.in. wędkarstwo morskie, 

żeglarstwo, windsurfing, kitesurfing itp.); 

8) Miejsca działalności gospodarczej związanej z promocją rybołówstwa, tradycji i 

kultury rybackiej. 

 

6. Potencjalni partnerzy projektu właściciele Obiektów deklarują: 

1) Pełną dostępność Obiektów, w sezonie nie mniej niż pięć dni w tygodniu po pięć 

godzin dziennie; 

2) Oznakowanie Obiektu tablicą informacyjną dot. uczestnictwa w SRPK; 

3) Chęć podpisania umowy Partnerskiej oraz wspólna promocję Szlaku Rybackiego 

Północnych Kaszub i jego Partnerów zgodnie z warunkami umowy. 

 

7. Zarząd Stowarzyszenia PLGR dokonując weryfikacji złożonych ofert obiektów, 

analizuje: 

1) zgodność z zakresem tematycznym szlaku, 

2) niepowtarzalność, autentyczność obiektu, 

3) dostępnością dla zwiedzających, 

 

8. Oferta Obiektu powinna być złożona na deklaracji przystąpienia przygotowanym 

przez Biuro PLGR która stanowi zał. Nr 1 do niniejszych Zasad. Podpisaną ofertę 

należy dostarczyć na adres Stowarzyszenia Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy 

Rybackiej, ul. Portowa 15, 84 - 120 Władysławowo, lub (po zeskanowaniu z podpisem) 

pocztą e-mail na adres: p.patek@plgr.pl. Druk oferty w formie umożliwiającej jej 

komputerowe wypełnienie można pobrać ze strony www.plgr.pl zakładka „Północny 

Szlak Rybacki”. 

 

Podmioty spełniające warunki Zasad Rekrutacji i wybrane przez Zarząd PLGR 

zobowiązane są do podpisania umowy partnerskiej, której wzór stanowi zał. nr 2 do 

Zasad: 

a) umowa partnerska podpisywana jest na każdy rok kalendarzowy 

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

promocji Szlaku Rybackiego Północnych Kaszub oraz jego oferty. 

Partnerzy, których oferty zostaną zaakceptowane przez Zarząd PLGR, będą mogli  

w ramach Północnego Szlaku Rybackiego: 
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1) korzystać z wszelkich działań promocyjnych realizowanych w ramach Szlaku, w 

tym m.in. 

  publikacje drukowane (mapy, foldery, informatory), 

 wspólna dla usług i atrakcji na Szlaku strona internetowa, 

 udział w targach i wystawach organizowanych w ramach promocji Szlaku, 

 udostępnianie w Centrum Edukacji i Promocji Północnego Szlaku Rybackiego we 

Władysławowie i w innych obiektach (partnerach Szlaku) na Szlaku własnych 

materiałów informacyjno – promocyjnych związanych z wybraną ofertą, 

2) korzystać ze wspólnego oznakowania logiem Szlaku swojego obiektu, 

3) korzystać ze wspólnej sieci sprzedaży oferty turystycznej zbudowanej w ramach 

Szlaku, obsługiwanej przez dziewięć Centrów utworzonych przez lokalne grupy 

rybackie, 

4) budować sieć atrakcji tematycznych na całym Szlaku od Wikasy po Świnoujście, np. 

„trasa kulinariów rybnych”, lub „trasa sprawdzonych łowisk wędkarskich”, „trasa 

wypraw tradycyjnymi łodziami rybackimi” itp. 

 

9. 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 wynikającym z umowy Partnerskiej. 

 

Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka zastrzega sobie prawo zmiany Zasad 

Rekrutacji Partnerów Szlaku bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień. 

 

         

 

 

 

       Pieczęć Organizatora Projektu 

mailto:biuro@plgr.pl

