Rambyno RP Ženklo suteikimo reglamento 1 priedas

Forma patvirtinta
Rambyno regioninio parko direktoriaus
2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V1-31
PARAIŠKA DĖL SAUGOMOS TERITORIJOS PRODUKTO ŽENKLO NAUDOJIMO
________________________
(Data)
________________________
(Vieta)

1. Ženklo pavadinimas (pažymėti, dėl kurio saugomos teritorijos produkto ženklo teikiama
paraiška):
Rambyno regioninio parko produktas
2. Informacija apie asmenį, pageidaujantį naudoti Rambyno regioninio parko produkto ženklą
(toliau – Ženklas):
2.1. juridinio asmens pavadinimas arba fizinio
asmens vardas, pavardė
2.2. asmens kodas, juridinio asmens
registracijos numeris Juridinių asmenų registre
2.3. juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto
asmens pareigos, vardas, pavardė
2.4. juridinio asmens buveinės adresas arba
fizinio asmens gyvenamoji vieta
2.5. telefonas

2.6. el. paštas
3. Produkto grupė (pažymėti tinkamą)
3.1.Žemės ūkio produktai
3.2. Miško, pievų, pelkių, gėlųjų vandenų (gėrybės kurios nėra specialiai auginamos) produktai
3.3.Tradicinių verslų produktai
3.4. Paslaugų teikėjas
 apgyvendinimo ir/arba maitinimo paslaugos
 prekyba
 gidų paslaugos
 turistinio inventoriaus nuoma
 kelionių organizavimas
 kitos________________
(įrašykite)

2
3.5. Paraišką teikiu
 Pirmą kartą
 Pakartotinai – noriu pratęsti galimybę naudoti man anksčiau suteiktą ženklą (šiuo
atveju reikalingas 4.4 dokumentas)
4. Pridedami dokumentai:
4.1. Deklaracija dėl veiklos, neprieštaraujančios Rambyno regioninio parko tikslams lapų (Rambyno RP Ženklo suteikimo reglamento 2 priedas)
4.2. Teisę verstis atitinkama veikla patvirtinančio dokumento (verslo liudijimo, indvidualios
veiklos pažymėjimo, įmonės registracijos pažymėjimo, tradicinių amatų meistro sertifikato ar
pan.) kopija - ____ lapų;
4.3. Atitinkamos įstaigos (rajoninės ūkininkų sąjungos, kaimo turizmo asociacijos, bitininkų
draugijos, turizmo informacijos centro, verslo ir amatų centro ir pan. - priklausomai nuo to,
kokiai prekei ar paslaugai teikiama paraiška) rekomendacija lapų.
4.4. Deklaracija dėl siekiamų įgyvendinti saugomų teritorijų ženklo kriterijų - lapų, (Rambyno
RP Ženklo suteikimo reglamento 3 arba 4 priedas)
4.5. Deklaracija dėl verslo poveikio aplinkai mažinimo ir prisidėjimo prie darnos saugomoje
teritorijoje - lapų ((Rambyno RP Ženklo suteikimo reglamento 5 priedas)
4.6. Kiti dokumentai lapų; (įvardinti dokumentus)

Patvirtinu, kad mano teikiamos paslaugos, gaminami produktai (pabraukti tinkamą) atitinka
„Rambyno regioninio parko produkto ženklo suteikimo produktams kriterijus“ ir/ar „Rambyno
regioninio parko produkto ženklo suteikimo paslaugoms kriterijus“ (pabraukti tinkamą) ir sutinku,
kad atitikimas kriterijams būtų papildomai vertinamas ženklo suteikimo Komisijos įgaliotų atstovų.

_____________________________________
(Prašymą teikiančio asmens pareigos)

___________
(Parašas)

___________________
(Vardas, pavardė)

