
Zasady przystąpienia do kalendarium wydarzeń Dni Karpia 2018 

Szanowni Państwo, zapraszamy wszystkich do organizacji wydarzeń w ramach Dni Karpia 2018. 

Dni Karpia to okres wzmożonej aktywności turystycznej w Dolinie Baryczy. To okazja do 
zorganizowania i przeprowadzenia wyjątkowych, różnorodnych inicjatyw związanych z obszarem. W 
tym roku wydarzenia odbywać się będą we wrześniu, październiku i do 11 listopada. To okazja do 
wspólnego spędzania czasu, wspólnej zabawy, ale i możliwość dowiedzenia się przez turystów czegoś 
więcej o specyfice obszaru jego walorach i wyjątkowości. 

Wspierane są przedsięwzięcia przyczyniające się do promocji  karpia oraz związanych z hodowlą 
karpia walorów turystycznych obszaru,  jesienna oferta aktywnych podmiotów gastronomicznych, 
usługowych w zakresie turystyki i edukacji regionalnej, oraz podmiotów publicznych angażujących się 
w organizację wydarzeń  mieszkańców prezentujących dorobek kulturalny, producentów i 
usługodawców z obszaru.  

Doświadczenia poprzednich edycji pozwoliły nam nakreślić stałe kategorie wydarzeń: plenerowe, 
zawody wędkarskie, kolacje rybne, wydarzenia aktywne,  edukacyjne oraz wydarzenia towarzyszące –  
które stoją otworem przez cały czas trwania DK.   

Przedstawiamy  zasady przystąpienia do kalendarium wydarzeń DK2018 jak i najbliższe istotne 
terminy związane z ustalaniem kalendarium wydarzeń.  

Zasady przystąpienia do kalendarium wydarzeń DK 2018 

1. Kolacje rybne – podmioty z Doliny Baryczy  

CEL: promocja oferty gastronomicznej Państwa restauracji, weryfikacja umiejętności 
gastronomicznych oraz jakości obsługi, wprowadzanie nowości w menu, zachęcanie gości do 
skorzystania z atrakcji turystycznych obszaru DB, promocja produktów lokalnych DB, dobra zabawa 

WARUNKI DOSTĘPU: podmioty posiadające legalną działalność gospodarczą, stałą bądź weekendową 
ofertę gastronomiczną; współpraca w ramach zakupu ryb od lokalnych sprzedawców,  wytwórców 
produktów lokalnych; dystrybucja materiałów promocyjnych dotyczących Dni Karpia co najmniej w 
swoich podmiotach, ustalenie i prezentacja 3 potraw konkursowych, na które głosują goście kolacji, 
podpisanie porozumienia  z koordynatorem DK (Stowarzyszeniem), opłata przed podpisaniem 
umowy (marzec) za ilość zadeklarowanych biletów – zgodnie z fakturą przedstawioną przez 
koordynatora.  

Podstawowe ZASADY UCZESTNICTWA:  

Płatność: płatność 6 zł brutto za ilość wydanych biletów (zgodnie z ilością zgłoszonych osób na 
kolację), bez względu na ilość sprzedanych biletów (płatność na podstawie wystawionej FA przed 
podpisaniem umowy). Uwaga! - każde dorabianie w późniejszym terminie biletów wiąże się z większą 
opłatą za bilet jednostkowy; Każdy bilet na kolacji ma indywidualny kod promocyjny, który 
upoważnia uczestnika wydarzenia do odebrania nagrody i jednocześnie przedstawia opinię nt. 
wydarzenia. 



Warunki do spełnienia na wydarzeniu: udostępnienie na wydarzeniu materiałów promocyjnych 
partnerów wspierających (sponsorów), patronów medialnych, udostępnienie ewentualnych 
bezpłatnych próbek produktów partnerów wspierających; dla podmiotów, które posiadają serwisy 
www – podlinkowanie przycisku DK w serwisie; przekazanie informacji na wydarzeniu, że odbywa się 
w ramach DK – cyklu ok. 60  imprez, przedstawienie oferty turystycznej obszaru na kolacji, 
oznaczenie w menu kolacji produktów ze znakiem Dolina Baryczy Poleca (używając logo DBP). 

KORZYŚCI: włączenie w kalendarz DK, umieszczenie opisu wydarzeń w informatorze drukowanym 
(nakład ok 40 tys. szt.), na plakacie A1, udostępnienie grafiki przycisku  Dni Karpia i projektu baneru 
(druk we własnym zakresie), umieszczenie opisu wydarzeń w serwisie www.dnikarpia.barycz.pl ; dla 
restauracji ze stałą ofertą - udział w konkursie Mistrz Karpia (nagrody dla laureatów), przypomnienie 
o wydarzeniu na tydzień przed - w informacjach facebookowych Stowarzyszenia i u wybranych 
patronów mediowych, otrzymanie podstawowego pakietu gadżetów. 

2. Wydarzenia komercyjne - inne niż kolacje rybne   

CEL: promocja obszaru Doliny Baryczy – oferta, walory i specyfika regionu, propozycje spędzania 
wolnego czasu, integracja, dobra zabawa 

WARUNKI DOSTĘPU: podmioty posiadające legalną działalność gospodarczą (zarejestrowana 
działalność), samodzielne zorganizowanie posiłku lub polecenie oferty gastronomicznej (legalnie 
działającej) z którą współpracuje organizator wydarzenia (podmiot polecany przez organizatora 
wpisany do formularza zgłoszenia).  Wydarzenie komercyjne z kategorii:  
1. aktywne (przejazdy bryczką, spływy, rajdy, spacery z przewodnikiem…) -  bazowanie oferty na 
szlakach i ścieżkach Doliny Baryczy,  
2. edukacyjne – wydarzenie na bazie ośrodka z DB lub ścieżek przyrodniczych 
3. zawody wędkarskie – wydarzenie organizowane na bazie łowiska z DB 
4. plenerowe - zapewnienie obecności lokalnej gastronomii w zakresie potraw z ryb; opcjonalnie: 
stworzenie możliwości stworzenia jarmarku produktów lokalnych, współpraca z ośrodkami edukacji 
pozaszkolnej np. nadleśnictwa; poszerzanie  wydarzenia pokazujące ofertę specyficzną dla DB – rajdy 
rowerowe, spływy, spacery z przewodnikiem… 

Podstawowe ZASADY UCZESTNICTWA:  

Płatność:  4 zł brutto za osobę biorącą udział w wydarzeniu. Deklaracja osób, które wzięły udział w 
wydarzeniu, rozliczenie po wydarzeniu;  

Płatność z góry abonament (przed podpisaniem umowy – marzec) za wydarzenie do 30 osób – opłata 
minimalna 50 zł, od 31 do 80 – 100 zł, powyżej 80 osób 150 zł  - kwoty abonamentu wchodzą w 
rozliczenie kosztów biletów faktycznie sprzedanych. W razie odwołania wydarzenia, abonament nie 
podlega zwrotowi. 

Warunki do spełnienia na wydarzeniu: udostępnienie na wydarzeniu materiałów promocyjnych 
partnerów wspierających (sponsorów), patronów medialnych, udostępnienie ewentualnych 
bezpłatnych próbek produktów partnerów wspierających; dla podmiotów, które posiadają serwisy 
www – podlinkowanie przycisku DK w serwisie; przekazanie informacji na wydarzeniu, że odbywa się 
w ramach DK – cyklu ok. 60  imprez, przedstawienie oferty turystycznej obszaru na wydarzeniu. 



KORZYŚCI: włączenie w kalendarz DK, umieszczenie opisu wydarzeń w informatorze drukowanym 
(nakład ok 40 tys. szt.), na plakacie A1, udostępnienie grafiki przycisku DK i projektu baneru (druk we 
własnym zakresie), umieszczenie opisu wydarzeń na serwisie www.dnikarpia.barycz.pl, 
przypomnienie o wydarzeniu na tydzień przed w informacjach facebookowych Stowarzyszenia i u 
wybranych patronów mediowych. 

3. Wydarzenia niekomercyjne  - inne niż plenerowe 

CEL: promocja obszaru Doliny Baryczy – oferta, walory i specyfika regionu, propozycje spędzania 
wolnego czasu, integracja, dobra zabawa 

WARUNKI DOSTĘPU: osoba fizyczna, organizacja pozarządowa, działalność gospodarcza, LKP, jst, 
organizacja wydarzenia na bazie ścieżek turystycznych, przyrodniczych  - za zgodą właściciela. 
samodzielne zorganizowanie posiłku lub polecenie oferty gastronomicznej (legalnie działającej) z 
którą współpracuje organizator wydarzenia (podmiot polecany przez organizatora wpisany do 
formularza zgłoszenia).  Wydarzenie:  
1. aktywne (przejazdy bryczką, spływy, rajdy, spacery z przewodnikiem…) -  bazowanie oferty na 
szlakach i ścieżkach Doliny Baryczy,  
2. edukacyjne – wydarzenie na bazie ośrodka z DB lub ścieżek przyrodniczych 
3. zawody wędkarskie – wydarzenie organizowane na bazie łowiska z DB 
 
Podstawowe ZASADY UCZESTNICTWA:  

Płatność z góry abonament (przed podpisaniem umowy – marzec) za wydarzenie do 30 osób – opłata 
minimalna 50 zł, od 31 do 80 – 100 zł, powyżej 80 osób 150 zł  - kwoty abonamentu wchodzą w 
rozliczenie kosztów biletów faktycznie sprzedanych. W razie odwołania wydarzenia, abonament nie 
podlega zwrotowi. 

Warunki do spełnienia na wydarzeniu: udostępnienie na wydarzeniu materiałów promocyjnych 
partnerów wspierających (sponsorów), dla podmiotów, które posiadają serwisy www – 
podlinkowanie przycisku DK w serwisie, umieszczanie na facebooku tygodniowych zapowiedzi 
wydarzeń, przekazanie informacji na wydarzeniu, że odbywa się w ramach DK – cyklu ok. 60  imprez, 
przedstawienie oferty turystycznej obszaru na wydarzeniu. 

KORZYŚCI: włączenie w kalendarz DK, umieszczenie opisu wydarzeń w informatorze drukowanym 
(nakład ok 40 tys. szt.), na plakacie A1, udostępnienie grafiki przycisku na stronę DK i projektu baneru 
(druk we własnym zakresie), umieszczenie opisu wydarzeń na serwisie www.dnikarpia.barycz.pl, 
przypomnienie o wydarzeniu na tydzień przed w informacjach facebookowych Stowarzyszenia i u 
wybranych patronów mediowych. 

4. Wydarzenia plenerowe niekomercyjne 

CEL: promocja obszaru Doliny Baryczy – oferta, walory i specyfika regionu, propozycja spędzania 
wolnego czasu, integracja, dobra zabawa 

 

 



WARUNKI DOSTĘPU:  

Jasne określenie oferty płatnej i bezpłatnej w ramach wydarzenia; zapewnienie obecności lokalnej 
gastronomii w zakresie potraw z ryb (min. 3 podmioty); stworzenie możliwości stworzenia jarmarku 
produktów lokalnych; udostępnienie sceny lokalnym zespołom, opcjonalnie: współpraca z ośrodkami 
edukacji pozaszkolnej np. nadleśnictwa; poszerzanie  wydarzenia pokazujące ofertę specyficzną dla 
DB – rajdy rowerowe, spływy, spacery z przewodnikiem…  

Podstawowe ZASADY UCZESTNICTWA:  

Płatność z góry abonament (przed podpisaniem umowy – marzec) za wydarzenie do 30 osób – opłata 
minimalna 50 zł, od 31 do 80 – 100 zł, powyżej 80 osób 150 zł  - kwoty abonamentu wchodzą w 
rozliczenie kosztów biletów faktycznie sprzedanych. W razie odwołania wydarzenia, abonament nie 
podlega zwrotowi. 

Warunki do spełnienia na wydarzeniu: umieszczanie na facebooku tygodniowych zapowiedzi 
wydarzeń, przekazanie informacji na wydarzeniu, że odbywa się w ramach DK – cyklu ok. 60  imprez 

KORZYŚCI: włączenie w kalendarz DK, umieszczenie opisu wydarzeń w informatorze drukowanym 
(nakład ok 40 tys. szt.), na plakacie A1, udostępnienie grafiki przycisku DK i projektu baneru (druk we 
własnym zakresie), umieszczenie opisu wydarzeń na serwisie www.dnikarpia.barycz.pl, 
przypomnienie o wydarzeniu na tydzień przed w informacjach facebookowych Stowarzyszenia i u 
wybranych patronów mediowych. 

 
Plan wpisywania w kalendarium wydarzeń. Prosimy pilnować ostatecznych terminów 

Do 20 lutego – dla tych, którzy otrzymali wysokie oceny od uczestników za wydarzenia DK 2017 – 
mają możliwość złożenia wcześniej zgłoszenia i wpisania się w kalendarium wydarzeń 

Do 28 lutego 2017 - należy zgłosić wydarzenie na formularzu aktywnym „Zgłoszenia dla 
organizatorów wydarzeń”  - link przesłany w mailach 

Do  2 marca 2017 – koordynator Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”  weryfikuje 
otrzymane zgłoszenia, ustala całościowy kalendarz wydarzeń. Koordynator zastrzega sobie prawo do 
ostatecznej decyzji dotyczącej zakwalifikowania i wpisania wydarzenia do kalendarium Dnia Karpia. 

5 marca – możliwość wprowadzania ostatnich korekt terminów wydarzeń zgłoszonych do 28 lutego 

Od 6 marca do 16 marca - podpisywanie umów z organizatorami, płatności. 

20 marca wykreślenie podmiotów, które nie podpisały umowy z  koordynatorem  i nie opłaciły 
rachunku.  

22 marca ogłoszenie ostatecznego kalendarza wydarzeń przez koordynatora. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 


