Regulamin Programu Jem Lokalnie
1. Regulamin Programu Jem Lokalnie, zwany dalej Regulaminem określa warunki i zasady
uczestnictwa oraz przebiegu Programu Jem Lokalnie.
2. Pojęcia stosowane w Regulaminie Programu Jem Lokalnie:
2.1. Program Jem Lokalnie (zwany dalej Programem) – program prowadzony przez
Stowarzyszenie JemLokalnie.org mający na celu promowanie lokalnych producentów i
przetwórców żywności oraz punktów handlowych i placówek gastronomicznych
wykorzystujących w swojej działalności produkty lokalne.
2.2. Certyfikat Jem Lokalnie (zwany dalej Ceryfikatem) – znak graficzny będący własnością
Stowarzyszenia JemLokalnie.org prawo do korzystania, z którego, w celach
promocyjnych, Stowarzyszenie przyznaje wszystkim Uczestnikom Programu Jem
Lokalnie. Zasady używania Certyfikatu określona niniejszy regulamin.
2.3. Stowarzyszenie JemLokalnie.org (zwane dalej Stowarzyszeniem) – Stowarzyszenie w
rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach z siedzibą w
Łodzi przy ulicy dr Stefana Kopcińskiego 32/10 będące organizatorem Programu.
2.4. Uczestnik Programu Jem Lokalnie – Przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust 1. ustawy z
dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, któremu w drodze umowy ze
Stowarzyszeniem przyznany został statut Uczestnika Programu Jem Lokalnie należący
do jednej z następujących kategorii:
2.4.1. Lokalny producent żywności – przedsiębiorca prowadzący gospodarstwo, uprawę
lub hodowlę metodami ekologicznymi lub tradycyjnymi lub innymi z zachowaniem
standardów potwierdzonych certyfikatem jakości (m.in. IP, JT, QMP, PQS, QAFP).
2.4.2. Lokalny przetwórca żywności – przedsiębiorca prowadzący przetwórstwo
żywności, który jest jednocześnie jej producentem spełniającym wymogi określone
w pkt 2.4.1. lub który przynajmniej 30% surowców używanych w prowadzonej
działalności pozyskuje u lokalnych producentów żywności spełniających wymogi
określone w pkt 2.4.1. Stosowane metody przetwórstwa są tradycyjne lub
ekologiczne lub inne z zachowaniem najwyższych standardów potwierdzonych
certyfikatem jakości (m.in. IP, JT, QMP, PQS, QAFP)
2.4.3. Punkt handlowy – obiekt, w którym prowadzony jest handel produktami
spożywczymi pochodzącymi od producentów lub przetwórców określonych w pkt
2.4.1. i 2.4.2. Regulaminu. Produkty te stanowią nie mniej niż 30% asortymentu
punktu handlowego.
2.4.4. Placówka gastronomiczna – punkt lub zakład stały lub sezonowy, którego
przedmiotem działalności jest przygotowywanie i sprzedaż posiłków lub napojów
do spożycia na miejscu lub na wynos. Łączny udział produktów pochodzących od
producentów lub przetwórców określonych pkt 2.4.1. i 2.4.2. stanowi nie mniej niż

30% wszystkich produktów używanych do przygotowywania sprzedawanych w
placówce gastronomicznej posiłków lub napojów.
3. Przebieg Programu
3.1. Przystąpienie do Programu
3.1.1. Zgłoszenie do Programu.
3.1.1.1.
Każdy potencjalny uczestnik programu, spełniający definicyjne wymogi
określone w pkt 2.4. może zgłosić swoją kandydaturę do uczestnictwa w
Programie

poprzez

wypełnienie

i

własnoręczne

podpisanie

dwóch

egzemplarzy wydrukowanego formularza umowy dostępnego na stronie
internetowej Stowarzyszenia i przesłanie go na adres Stowarzyszanie. lub
- poprzez wypełnienie i przesłanie formularza elektronicznego dostępnego na
stronie internetowej Stowarzyszenia.
3.1.1.2.

Podpisanie i przesłanie formularza umowy oraz wypełnienie formularza

elektronicznego umowy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu oraz wyrażeniem oświadczenia woli

o zawarciu umowy

uczestnictwa w Programie.
3.1.1.3.
Stowarzyszenie, po weryfikacji spełniania przez podmiot zgłaszający
swoją kandydaturę do uczestnictwa w Programie, wymogów określonych w
pkt 2.4., decyduje o zawarciu z nim umowy w ciągu 14 dni od momentu
otrzymania zgłoszenia,
3.1.2. Zaproszenie do Programu.
Stowarzyszenie może zaprosić do zawarcia umowy dowolnego przedsiębiorcę
spełniającego wymagania określone w pkt 2.4.
3.2. Obowiązki Uczestników Programu.
3.2.1. Obowiązki lokalnych producentów żywności
Lokalny producent żywności będący Uczestnikiem Programu zobowiązany jest do:
3.2.1.1. Przekazania Organizatorowi Programu opisu swojej działalności oraz zdjęć
swojego przedsiębiorstwa w celu opublikowania ich na dedykowanej mu podstronie na
stronie internetowej Stowarzyszenia.
3.2.1.2. Przekazywania Organizatorowi informacji o najważniejszych klientach, którzy w
ocenie przedsiębiorcy mogliby przystąpić do Programu.
3.2.1.3. Umieszczenia baneru Stowarzyszenia prowadzącego do strony głównej
Stowarzyszenia, na swojej domowej stronie internetowej o ile taką posiada.
3.2.2. Obowiązki lokalnych przetwórców żywności.
Lokalny przetwórca żywności będący Uczestnikiem Programu zobowiązany jest do:

3.2.2.1. Przekazania Organizatorowi Programu opisu swojej działalności oraz zdjęć
swojego przedsiębiorstwa w celu opublikowania ich na dedykowanej mu podstronie na
stronie internetowej Stowarzyszenia.
3.2.2.2. Przekazywania Organizatorowi informacji o najważniejszych klientach, którzy w
ocenie przedsiębiorcy mogliby przystąpić do Programu;
3.2.2.3. Przekazywania Organizatorowi listy lokalnych producentach żywności, u których
sam się zaopatruje w produkty, które wykorzystuje w swojej działalności przetwórczej
oraz do informowania Stowarzyszenia o zmianach na tej liście w terminie maksymalnie
miesiąca od dnia zaistnienia takiej zmiany. Lista lokalnych producentów żywności o
których mowa w niniejszym punkcie musi być także wywieszona w widocznym miejscu
w siedzibie przedsiębiorcy i zawierać Certyfikat oraz przekazany przedsiębiorcy przez
Stowarzyszenie kod QR prowadzący do dedykowanej mu podstrony na stronie
Stowarzyszenia;
3.2.2.4. Umieszczenia baneru Stowarzyszenia prowadzącego do strony głównej
Stowarzyszenia, na swojej domowej stronie internetowej o ile taką posiada.
3.2.2.5.

Umieszczenia

Certyfikatu

w

widocznym

miejscu

przy

wejściu

do

przedsiębiorstwa.
3.2.2.6. Informowaniu klientów o uczestnictwie w programie.
3.2.3. Obowiązki punktów handlowych.
Punkt handlowy będący Uczestnikiem Programu zobowiązany jest do:
3.2.3.1. Przekazania Organizatorowi Programu opisu swojej działalności oraz zdjęć
siedziby punktu handlowego, w szczególności miejsc, w których obsługiwani są jego
klienci, w celu opublikowania ich na dedykowanej mu podstronie na stronie internetowej
Stowarzyszenia.
3.2.3.2. Przekazywania Organizatorowi informacji o najważniejszych klientach, którzy w
ocenie przedsiębiorcy mogliby przystąpić do Programu.
3.2.3.3. Przekazywania Organizatorowi listy lokalnych producentów żywności i
przetwórców żywności, u których sam się zaopatruje w produkty, które wprowadza do
swojej oferty handlowej oraz do informowania Stowarzyszenia o zmianach na tej liście w
terminie maksymalnie miesiąca od dnia zaistnienia takiej zmiany. Lista lokalnych
producentów żywności i przetwórców żywności wraz z kodami QR prowadzącymi do ich
dedykowanych podstron na stronie Stowarzyszenia, o których mowa w niniejszym
punkcie musi być także wywieszona w widocznym dla klientów punktu handlowego
miejscu i zawierać Certyfikat oraz przekazany przedsiębiorcy przez Stowarzyszenie kod
QR prowadzący do dedykowanej mu podstrony na stronie Stowarzyszenia ;

3.2.3.4 Umieszczenia baneru Stowarzyszenia prowadzącego do strony głównej
Stowarzyszenia, na swojej domowej stronie internetowej o ile taką posiada.
3.2.3.5. Umieszczenia Certyfikatu w widocznym miejscu przy wejściu do punktu
handlowego.
3.2.3.6. Informowaniu klientów o uczestnictwie w programie.

3.2.4. Obowiązki placówek gastronomicznych.
Placówka gastronomiczna będąca Uczestnikiem Programu zobowiązana jest do:
3.2.4.1. Przekazania Organizatorowi Programu opisu swojej działalności oraz zdjęć
swojego przedsiębiorstwa w celu opublikowania ich na dedykowanej mu podstronie na
stronie internetowej Stowarzyszenia.
3.2.4.2. Przekazywania Organizatorowi informacji o najważniejszych klientach, którzy w
ocenie przedsiębiorcy mogliby przystąpić do Programu;
3.2.4.3. Przekazywania Organizatorowi listy lokalnych producentów żywności oraz
przetwórców żywności, u których sam się zaopatruje w produkty, które wykorzystuje w
swojej działalności oraz do informowania Stowarzyszenia o zmianach na tej liście w
terminie maksymalnie miesiąca od dnia zaistnienia takiej zmiany. Lista lokalnych
producentów żywności oraz przetwórców żywności, wraz z kodami QR prowadzącymi
do ich dedykowanych podstron na stronie Stowarzyszenia, o których mowa w niniejszym
punkcie musi być także wywieszona w widocznym miejscu w placówce gastronomicznej
i zawierać Certyfikat oraz przekazany przedsiębiorcy przez Stowarzyszenie kod QR
prowadzący do dedykowanej jej podstrony na stronie Stowarzyszenia;
3.2.4.4.

Umieszczenia na ostatniej stronie menu listy producentów żywności i

przetwórców żywności uczestniczących w Programie, wraz z kodami QR prowadzącymi
do ich dedykowanych podstron na stronie Stowarzyszenia.
3.2.4.5. Umieszczenia baneru Stowarzyszenia prowadzącego do strony głównej
Stowarzyszenia, na swojej domowej stronie internetowej o ile taką posiada.
3.2.4.6. Umieszczenia Certyfikatu w widocznym miejscu przy wejściu do placówki
gastronomicznej.
3.2.3.7. Informowaniu klientów o uczestnictwie w programie.

3.3. Obowiązki Organizatora Programu (ze statutu, § 8 „realizacja celów poprzez”)

3.3.1. Wprowadzenie do przestrzeni publicznej programu „Jem Lokalnie”,
promującego współpracę pomiędzy lokalnymi producentami i przetwórcami
żywności, punktami handlowymi

i lokalami gastronomicznymi

oraz

konsumentami;
3.3.2. Przyznawanie lokalnym producentom żywności, przetwórcom żywności,
punktom handlowym i gastronomicznym, spełniającym wymagania określone w
Regulaminie i będącym Uczestnikami Programu, prawa do korzystania ze znaku
Stowarzyszenia, tj. Certyfikatu Jem Lokalnie;
3.3.3. Organizowanie imprez kulinarnych, promocyjnych i handlowych, a także
uczestnictwo w innych imprezach organizowanych na terenie kraju w celu
promocji Uczestników Programu;
3.3.4. Wydawanie materiałów poligraficznych i multimedialnych promujących
Uczestników Programu;
3.3.5. Tworzenie ogólnodostępnej bazy lokalnych producentów żywności i
przetwórców żywności, punktów handlowych i punktów gastronomicznych
będących Uczestnikami Programu;
3.3.6.

Prowadzenie

działań

promocyjnych

za

pośrednictwem

mediów

elektronicznych i tradycyjnych, zwiększających popularność Programu i jego
Uczestników;
3.3.7. Prowadzenia innych działań promujących ideę lokalności oraz Program i
jego Uczestników;

3.4. Prawa Uczestników Programu
3.4.1. Uczestnik Programu ma prawo dostępu do swojej podstrony na stronie
Stowarzyszenia i jej edycji;
3.4.2. Uczestnik Programu ma prawo do prowadzenia własnych działań
promocyjnych

z

wykorzystaniem

Certyfikatu

przyznanego

przez

Stowarzyszenie, dopóki jest pełnoprawnym Uczestnikiem Programu. Po
zaprzestaniu uczestnictwa w Programie wszelkie działania z wykorzystaniem
Certyfikatu są zabronione.
3.4.3. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Programie na zasadach
określonych w punkcie 3.5.;
3.4.4.

Uczestnik

Stowarzyszenia,

Programu
akceptując

może
prawa

zostać
i

członkiem

obowiązki

członka

wspierającym
wspierającego

Stowarzyszenia, zawarte w statucie Stowarzyszenia JemLokalnie.org oraz w
uchwałach podjętych przez zarząd stowarzyszenia;
3.5. Zakończenie uczestnictwa
Umowa uczestnictwa w Programie wygasa z chwilą:
3.5.1. upływu 2 tygodni od dnia jednostronnego wypowiedzenia umowy przez
którąkolwiek ze stron.
3.5.2. upływu tygodnia od dnia w którym Uczestnik Programu przestał spełniać
wymogi określone w pkt 2.4. lub wypełniać adekwatne zobowiązania określone w pkt 3.2.
chyba, że nie spełnianie tych wymogów lub nie wypełnianie tych zobowiązań jest
przejściowe i trwa nie dłużej niż siedem dni oraz ma miejsce po raz pierwszy.
3.5.3. upływu terminu określonego w uchwale Stowarzyszenia JemLokalnie.org o
zakończeniu Programu Jem Lokalnie.
3.5.4. rozwiązania Stowarzyszenia JemLokalnie.org.

