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REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY PRZYZNAWANIA  

WYRÓŻNIENIA PN. 

ZNAK JAKOŚCI POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NORDIC WALKING 

§ 1 

Podmiot spełniający wymagania określone w niniejszym regulaminie 
oraz  reprezentujący nienaganną postawę zawodową i etyczną  może otrzymać na 
okres jednego roku „Znak Jakości Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking” (zwany 
dalej także znakiem jakości). Szczegółowe warunki, jakie należy spełnić, żeby 
otrzymać “Znak Jakości Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking” określa Zał. 1. 

Znak jakości ma charakter prestiżowy i przyznawany jest na okres 1 roku. Podmiot nie 
może czerpać bezpośrednich korzyści majątkowych z używania znaku. Znak jakości 
nadaje Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking, ul. Boh. Monte Cassino 13, 59-500 
Złotoryja, www.psnw.pl, email: prezespsnw@gmail.com) 

§ 2 

„Znak Jakości Polskiego Stowarzyszenia Noridc Walking” jest dokumentem, którego 
treść oraz wzór  graficzny  został określony w Zał. 3 do niniejszego regulaminu. 
Kopiowanie i drukowanie wzorów przez osoby trzecie jest zabronione. 

Znak jakości przyznawany jest w 4 różnych kategoriach: MIEJSCOWOŚĆ; 
ORGANIZACJA; WYDARZENIE; OBIEKT. 

Każdy podmiot, który otrzyma znak jakości zostanie umieszczony w specjalnej liście, 
na oficjalnej stronie www.psnw.pl w zakładce ZNAK JAKOŚCI. 

§ 3 

Podmiot, który profesjonalnie zajmuje się działalnością w zakresie promocji 
prawidłowej techniki nordic walking i prawidłowego sprzętu do uprawiania nordic 
walking może uzyskać znak jakości na okres jednego roku. 

§ 4 

Podmiot, który jest zainteresowany uzyskaniem znaku jakości powinien złożyć 
pisemny wypełniony czytelnie wniosek do Zarządu Stowarzyszenia według załącznika 
do regulaminu (Zał. 2). 



	   2	  

Do wniosku załącza się dokumenty lub ich kopie potwierdzające  wyżej wymienione 
informacje (zdjęcia, pisma, artykuły, nagrania). Wniosek należy wysłać na adres 
siedziby stowarzyszenia, tj. Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking, ul. Boh. 
Monte Cassino 13, 59-500 Złotoryja. 

§ 5 

Zarząd w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące rozpatruje wniosek.  

Zarząd rozpatrując wniosek bierze pod uwagę  zapewnienie przez podmiot rękojmi 
wysokiej jakości usług oraz nienagannej postawy zawodowej i etycznej. 

§ 6 

1. Okres  korzystania ze znaku jakości  biegnie od dnia wręczenia dokumentu „Znak  
Jakości  Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking”. 
 
2. Prawo korzystania z znaku jakości  oznacza prawo do wyeksponowania jednego 
dokumentu w widocznym i godnym miejscu w miejscu wskazanym przed podmiot 
oraz na oficjalnej stronie www podmiotu. 
 
3. Podmiotowi nie wolno w drukach własnych, ulotkach , materiałach 
reklamowych  używać „Znaku Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking” jak znaku 
własnego. 
 
4. Podmiot ma prawo umieszczać  wzmiankę o nadaniu mu znaku jakości ze 
wskazaniem roku nadania w informacjach o swojej działalności związanej z promocją 
prawidłowej techniki nordic walking. 
 
5. Podmiot nie może kopiować lub w jakikolwiek sposób powielać dokumentu  „Znak 
Jakości Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking” w  celu jego ekspozycji lub 
rozpowszechniania. 

§ 7 

1. Wręczenie dokumentu „Znak Jakości Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking” 
następuje według wyboru Zarządu w siedzibie Zarządu, w siedzibie podmiotu, w 
czasie obrad Walnego Zebrania Członków lub w inny, ustalony sposób przez obydwie 
strony. 
 
2. Wydanie dokumentu następuje po uiszczeniu przez podmiot opłaty w wysokości  
500 zł na konto bankowe stowarzyszenia. 
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§ 8 

Przed końcem okresu korzystania ze znaku podmiot, o ile nadal spełnia warunki 
uzyskania znaku może złożyć ponowny wniosek o nadanie mu tytułu. Do kolejnych 
wniosków  stosuje się odpowiednio § 4 i § 5. 

§ 9 

Podmiot, który w trakcie korzystania ze znaku przestał spełniać warunki do jego 
uzyskania lub też rażąco naruszył prawa klienta, lub warunki niniejszego regulaminu 
może zostać pozbawiony prawa do korzystania ze znaku. 

Podmiot pozbawiony znaku powinien niezwłocznie zwrócić dokument Zarządowi oraz 
zaprzestać informowania o nadaniu znaku. 
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Zał. 1. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI (*spełnienie warunków dotyczy danego roku 
kalendarzowego, w którym dany podmiot chce uzyskać znak jakości, poniższe 
spełnione warunki należy udokumentować): 
 

a) MIEJSCOWOŚĆ 
- promowanie prawidłowej techniki nordic walking i sprzętu do uprawiania 

nordic walking wśród społeczeństwa poprzez artykuły w lokalnej prasie, 
audycje radiowe i telewizyjne 

- cykliczne zajęcia z zakresu prawidłowej techniki nordic walking  
- wspieranie instruktorów nordic walking i ich działalności poprzez pomoc w 

rekrutacji uczestników, organizacji zajęć ruchowych z zakresu nordic 
walking, rajdów, innych wydarzeń z zakresu promocji prawidłowej techniki 
nordic walking 
 

b) ORGANIZACJA 
- organizacja wydarzeń sportowo – rekreacyjnych regionalnych lub  

ogólnopolskich z zakresu promocji prawidłowej techniki nordic walking 
(minimum 5) i prawidłowego sprzętu do uprawiania nordic walking 

- prowadzenie wypożyczalni profesjonalnych kijów do nordic walking 
(minimum 10 par) dla uczestników zajęć  

- prowadzenie cyklicznych zajęć sportowo – rekreacyjnych z zakresu nordic 
walking przez wykwalifikowanych instruktorów nordic walking Polskiego 
Stowarzyszenia Nordic Walking (minimum 20 jednostek treningowych) 
 

c) WYDARZENIE 
- organizacja wydarzenia promującego prawidłową technikę nordic walking 

oraz specjalistyczny, prawidłowy sprzęt do uprawiania nordic walking 
- wpisowe za udział nie wyższe niż 30 zł 
- prowadzenie wypożyczalni profesjonalnych kijów do nordic walking dla 

uczestników wydarzenia (minimum 20 par) 
- organizacja Aktywnej Strefy Nordic Walking Polskiego Stowarzyszenia 

Nordic Walking podczas wydarzenia (minimum 2 wykwalifikowanych  
instruktorów nordic walking Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking) 

  
d) OBIEKT 

- prowadzenie wypożyczalni profesjonalnych kijów do nordic walking 
(minimum 20 par) 

- organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych z zakresu promocji prawidłowej 
techniki nordic walking i prawidłowego sprzętu do uprawiania nordic 
walking (minimum 10 jednostek) przez wykwalifikowanego instruktora 
nordic walking Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking 
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Zał. 2. WNIOSEK (WYSYŁKA WNIOSKU NA ADRES EMAIL: prezespsnw@gmail.com)  
 
 
 
 

 

	  
Nazwa	   podmiotu,	  
starającego	   się	   o	  
nadanie	  znaku	  jakości	  	  
(*	   pełne	   dane:	   imię,	  
nazwisko,	   nazwa	  
firmy/organizacji/klubu,	  
pełne	   dane	  
teleadresowe)	  
	  

	  

	  
	  
	  
Nazwa	   kategorii	   znaku	  
jakości	   (*podkreśl	  
właściwe)	  
	  

	  
	  
1. MIEJSCOWOŚĆ	  

	  
2. ORGANIZACJA	  

	  
3. WYDARZENIE	  

	  
4. OBIEKT	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
Nazwa	   (*podaj	   pełną	  
nazwę	   /	   dane	   w	  
odpowiedniej	  kategorii)	  
	  
	  
	  
	  
	  

MIEJSCOWOŚĆ	  (nazwa,	  
województwo)	  

ORGANIZACJA	  (nazwa,	  dane)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

WYDARZENIE	  (pełna	  nazwa,	  
data)	  

OBIEKT	  (nazwa,	  dane)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  
UWAGI	  	  
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Zał. 3. 
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