
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

REGULAMIN CZŁONKOSTWA W EUROPEJSKIM SZLAKU ZAMKÓW I 

PAŁACÓW 

 

 

§ 1 

 
Postanowienia ogólne 

 

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Europejskim Szlaku Zamków i 

Pałaców.  

2. Przynależność do szlaku jest wyróżnieniem i daje możliwość wspólnej 

promocji dla obiektów zabytkowych  (zamków i pałaców). 

3. Właścicielem i koordynatorem Europejskiego Szlaku Zamków i Pałaców jest 

Stowarzyszenie Dolnośląska Organizacja Turystyczna z siedzibą przy ul. 

Świdnickiej 44, 50-027 Wrocław, NIP 897-16-16-995.  

4. Europejski Szlak Zamków i Pałaców to projekt realizowany we współpracy 

Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Dolnośląskiego oraz  zamków i pałaców znajdujących się na 

terenie Dolnego Śląska, Polski, Europy, Świata.  

5. Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz podejmowanie decyzji 

dotyczących realizacji projektu pozostaje w gestii Zarządu Europejskiego 

Szlaku Zamków i Pałaców.  

 

§ 2 

 

Założenia projektu Europejski Szlak Zamków i Pałaców 
 

1. Celem projektu Europejski Szlak Zamków i Pałaców jest : 

 



                                                     

 

a. Zwiększenie ruchu turystycznego w zamkach i pałacach znajdujących 

się na szlaku, 

b. Tworzenie produktu turystycznego w oparciu o zamki i pałace, 

c. Promocja regionu Dolnego Śląska 

 

 
 

 
 

§ 3 
 

Zarząd Europejskiego Szlaku Zamków i Pałaców 

1. Zarząd jest organem wykonawczym Europejskiego Szlaku Zamków i Pałaców 

do jego zadań należą: 

a. Nadzór nad działaniami wewnętrznymi, 

b. Udział w realizacji zadań zewnętrznych, 

c. Merytoryczna kontrola nad budżetem składkowym, 

d. Rekomendacja do cofnięcia członkostwa w szlaku, 

e. Rozwiązywanie pojawiających się problemów, 

f. Reprezentowanie Europejskiego Szlaku Zamków i Pałaców, 

g. Podejmowanie decyzji związanych z rozwojem szlaku, 

 

2. Zarząd  Europejskiego Szlaku Zamków i Pałaców jest otwarty a prawo do 

zgłoszenia do Zarządu ma reprezentant każdego obiektu wchodzącego w 

skład szlaku. W Zarządzie znajduje się również przedstawiciel Dolnośląskiej 

Organizacji Turystycznej.  

3. Prawo do podejmowania decyzji merytorycznych, finansowych oraz 

związanych z rozwojem szlaku mają członkowie Zarządu obecni na 

posiedzeniu Zarządu.  

4. Członkowie Zarządu sprawują swą funkcję społecznie.  

5. Nadzór nad zgłoszeniami na członków Zarządu Europejskiego Szlaku 

Zamków i Pałaców sprawuje obecny Zarząd. 

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.  

7. Miejsce posiedzenia Zarządu wybierane jest przez Zarząd Szlaku. 

8. Posiedzenia Zarządu Europejskiego Szlaku Zamków i Pałaców mogą odbywać 

się w formie stacjonarnej i zdalnej.   

 



                                                     

 

 
§ 5 

 
Budżet Składkowy Europejskiego Szlaku Zamków i Pałaców 

1. Uczestnictwo w Europejskim Szlaku Zamków i Pałaców wiąże się z 

opłacaniem rocznej składki budżetowej. 

2. Dla obiektów posiadających status członka Stowarzyszenia Dolnośląska 

Organizacja Turystyczna składka wynosi: 2 350,00 zł, słownie : dwa tysiące 

trzysta pięćdziesiąt złotych.  

3. Dla pozostałych obiektów aplikujących do Europejskiego Szlaku Zamków i 

Pałaców składka wynosi: 3 500,00 zł, słownie : trzy tysiące pięćset złotych. 

4. Składka budżetowa wpłacana jest na konto bankowe Stowarzyszenia 

Dolnośląska Organizacja Turystyczna na podstawie noty księgowej.  

5. Kontrolę merytoryczną nad budżetem składkowym sprawuje Zarząd 

Europejskiego Szlaku Zamków i Pałaców. 

6. Składka budżetowa jest składką roczną, wpłacana jest na początku 

kolejnego roku działalności Europejskiego Szlaku Zamków i Pałaców. 

7. Brak opłaty składki jest jednoznaczny z wystąpieniem z Europejskiego 

Szlaku Zamków i Pałaców. 

8. Zebrany budżet przeznaczony jest na działania promocyjne Europejskiego 

Szlaku Zamków i Pałaców.  

 

§ 6 
 

Warunki uczestnictwa w Europejskim Szlaku Zamków i Pałaców 
 

1. Obiekt aplikujący do Europejskiego Szlaku Zamków i Pałaców musi być 

obiektem zabytkowym (zamkiem lub pałacem) wpisanym do rejestru 

zabytków. 

2. Obiekt musi być obiektem czynnym turystycznie tj. być dostępny dla 

turystów np. zwiedzanie. 

3. Obiekt jest przygotowany pod względem finansowym do opłacania składki 

budżetowej przeznaczonej na działania marketingowe projektu oraz do 

zaangażowania siebie lub swoich pracowników w czynną promocję 

Europejskiego Szlaku Zamków i Pałaców.  

 
 

 



                                                     

 

 
 

§ 7 
 

Wykluczenie z Europejskiego Szlaku Zamków i Pałaców 

 

1. Wykluczenie z Europejskiego Szlaku Zamków i Pałaców następuje gdy jest 

spełniony jeden z poniższych warunków: 

a. Brak wpłaty rocznej składki budżetowej na konto Dolnośląskiej 

Organizacji Turystycznej w ustalonym terminie przez Zarząd Szlaku, 

b. Nie przestrzeganie Regulaminu Europejskiego Szlaku Zamków i 

Pałaców,  

c. Niestosowanie się do decyzji Zarządu Szlaku w kwestiach 

organizacyjnych i finansowych. 

2. Rezygnacja z członkostwa w Europejskim Szlaku Zamków i Pałaców:  

a. Członek Europejskiego Szlaku Zamków i Pałaców ma prawo 

zrezygnować z uczestnictwa w projekcie. Decyzja rezygnacji z 

uczestnictwa powinna być poprzedzona stosownym pismem (brak 

wzoru), 

b. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie Członek szlaku nie 

może ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów.  

 

 

§ 8 

 
System Identyfikacji Wizualnej Europejskiego Szlaku Zamków i Pałaców 

 

1. Członkowie Europejskiego Szlaku Zamków i Pałaców akceptują System 

Identyfikacji Wizualnej szlaku.   

2. Członkowie zobowiązują się wykorzystywać System Identyfikacji Wizualnej 

zgodnie z jego przeznaczeniem. 

3. Licencja na użytkowanie Systemu Identyfikacji Szlaku funkcjonuje w czasie 

przynależności do szlaku.  

 

§ 9 
 

Prawa i obowiązki członków Europejskiego Szlaku Zamków i Pałaców 



                                                     

 

1. Uzyskanie od Zarządu szlaku zezwolenia na przynależność do Europejskiego 

Szlaku Zamków i Pałaców wraz z licencją na użytkowanie SIW w czasie 

przynależności do szlaku.  

2. Prowadzenie działań wewnętrznych na rzecz szlaku i jego partnerów na 

terenie swojego obiektu (dystrybucja materiałów drukowanych szlaku). 

3. Możliwość kolportażu swoich materiałów w obrębie całego szlaku (w 

porozumieniu z innymi obiektami). 

4. Uczestnictwo w działaniach zewnętrznych prowadzonych przez DOT i jego 

partnerów (np. POT, UMWD). 

5. Umieszczenie tablicy informacyjnej Europejskiego Szlaku Zamków i Pałaców 

na obiekcie lub na jego terenie. Za projekt graficzny tablicy odpowiada 

Dolnośląska Organizacja Turystyczna. Koszty związane z wydrukiem oraz 

montażem pokrywa członek szlaku.  

6. Gotowość do współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną przy 

organizacji wizyt studyjnych na Europejskim Szlaku Zamków i Pałaców.  

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Członek Europejskiego Szlaku Zamków i Pałaców zobowiązany jest do 

przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego regulaminu. 

2. Kwestie nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez 

Zarząd Europejskiego Szlaku Zamków i Pałaców.  

3. Dolnośląska Organizacja Turystyczna zastrzega sobie prawo do zmiany 

niniejszego regulaminu.  

 

 

 

 

 

 

 


