PROTOCOL D’ADHESIÓ DE L’EMPRESA ............................................................. AL CLUB DE
PRODUCTE GASTRONÒMIC DE MENORCA
El
Sr./Sra....................................................
amb
DNI
..................
i
domicili
al
......................................... de .................... actuant en nom propi o en representació de
..................................................... amb NIF ..................... en virtut de poder d’administrador.
EXPOSA EL QUE SEGUEIX:
Vist que la Fundació Destí Menorca té entre els seus objectius: la creació, la gestió i el
desenvolupament del Club de Producte Gastronòmic.
Que l’empresa signant ofereix uns serveis vinculats al producte gastronòmic de Menorca al qual
s’adhereix. I que són els següents:


Tipologia de l’empresa
Restaurant
Bar
Comerç o botiga especialitzada
Artesà o productor
Museu o Centre d’Interpretació

L’empresa vol participar de la/es següents rutes:
Ruta del Formatge
Ruta del Vi
Ruta de les Receptes Tradicionals Menorquines
Ruta per les tradicions, oficis y gastronomia marinera
Altres productes
Quin? ..........................................................................
L’empresa ......................................... vol formalitzar l’adhesió al Club de Producte Gastronòmic a
Menorca (d’ara endavant CPG), amb l’objectiu de participar de manera activa en la promoció i
dinamització del turisme gastronòmic de Menorca d’acord amb els següents punts:
•

Complir amb tots els aspectes marcats per la legislació vigent aplicable a la seva activitat (IAE,
assegurances, titulacions, permisos...).

•

Informar puntual i adequadament al responsable del CPG de les principals accions que
realitzi relacionades amb les activitats de turisme gastronòmic, per a la correcta coordinació i
promoció de les actuacions previstes.

•

Participar, si escau, en les accions del CPG, segons els criteris fixats pel club, tot reforçant les
esmentades accions en el seu àmbit i amb la seva oferta específica.
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•

Subministrar al CPG la informació i material gràfic necessari per elaborar el material
promocional del Producte Gastronòmic a Menorca, dins dels termes establerts pel mateix.

•

Subministrar al CPG la informació estadística relativa al nombre de reserves i visites
generades. Col·laboració activa en les campanyes de la Fundació Destí Menorca per a
l’obtenció de dades per quantificar la satisfacció del client respecte a les activitats
relacionades amb el turisme gastronòmic.

•

Per acreditar la condició de membre del CPG serà requisit indispensable, la signatura
d’aquesta carta i el pagament de la quota d’adhesió anual.

•

Que és coneixedor dels compromisos de la Fundació Destí Menorca envers aquesta actuació,
i que són els següents:
◦ Subministrar a l’empresa signant la informació sobre les accions comercials (fires, fam-trips,
press-trips, etc) que es programin en el marc del CPG.
◦ Facilitar a l’empresa signant amb caràcter gratuït els estudis de mercat, llistats professionals
del sector, així com tota la informació tècnica necessària per que desenvolupin amb més
eficàcia, els seus plans de màrqueting individuals.
◦ Oferir la utilització de tots aquells mitjans comunicacionals propis, per tal de millorar la
difusió i comercialització dels serveis de l’empresa signant als diferents mercats emissors.
◦ Promocionar el producte a través de fires especialitzades de turisme gastronòmic, d’àmbit
nacional i internacional o a través dels mitjans que es creguin oportuns.

VIGÈNCIA
Qui subscriu és coneixedor que la vigència d’aquesta adhesió s’inicia en el moment del pagament
de la quota d’adhesió (90€ per establiment, en el cas de que una mateixa empresa vulgui adherir
més d’una empresa les següents tindran una quota d’adhesió de 40€) i de l’entrega d’aquesta carta
signada per un període de 12 mesos a la Fundació Destí Menorca.
D'ofici, la Fundació Destí Menorca anualment farà una revisió del compliment dels requisits per
part dels establiments i renovarà l'adhesió al CPG previ cobrament de la quota anual de 90€.
La sol·licitud de la baixa s'haurà de remetre a Fundació Destí Menorca, a petició de qui subscriu.
RÈGIM INTERN
Qui subscriu és coneixedor del règim intern de la carta:
Es considerarà seu operacional del CPG les oficines de la Fundació Destí Menorca.
FUNDACIÓ DESTÍ MENORCA. Camí des Castell, 28 – 07702 Maó – Tel. 971368678

2

Els membres hauran de nomenar un interlocutor que serà el qui mantindrà el contacte i assistirà a
les reunions convocades amb el CPG.
Els membres del Club assistiran a totes les reunions de treball, o delegaran, en cas d’un
imponderable, en una altra persona per tal de donar un seguiment operatiu als objectius del CPG.
Els membres de CPG es comprometen a col·laborar en el desenvolupament de les accions
proposades pel mateix i per les del propi col·lectiu que requereixin de les seves infraestructures o
serveis.
Els membres del CPG es comprometen a complir amb els requisits d’entrada establerts pel seu
sector.
Els membres del CPG no podran sol·licitar la informació d’infraestructura, serveis, etc... referent a
cap altre membre del club. La Fundació Destí Menorca serà l’únic dipositari d’aquesta informació
que la considerarà absolutament confidencial.
La Fundació Destí Menorca, en el decurs del funcionament del CPG, es reserva el dret de qualsevol
canvi o ampliació d’aquest reglament que representi una millora en el desenvolupament d’aquest
col·lectiu.
PROTECCIÓ DE DADES
Qui subscriu és coneixedor que el responsable del fitxer és la Fundació Destí Menorca, i (nom de
l’empresa).............................................. podrà dirigir-se per escrit a Camí des Castell número 28,
07702 Maó, per exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de
les seves dades personals.
I en prova de conformitat,
SOL·LICITA:
L’adhesió de l’entitat .............................................. al Club de Producte Gastronòmic de Menorca.
DATA I SIGNATURA

Sr/Sra........................
Maó, ...........................
Sr. President de la Fundació Destí Menorca

FUNDACIÓ DESTÍ MENORCA. Camí des Castell, 28 – 07702 Maó – Tel. 971368678

3

ANNEX: DADES DE CONTACTE I AUTORITZACIÓ PER UTILITZAR IMATGES I INFORMACIÓ PEL
MATERIAL PROMOCIONAL DE TURISME DE MENORCA

El Sr. / La Sra.
en qualitat de
de l’empresa
amb adreça postal
telèfon

mòbil

fax
adreça electrònica
pàgina web
Descripció de establiment / activitat:

Manifesta la intenció de facilitar informació i fotografies a la Fundació Destí Menorca per elaborar
la pàgina web de turisme en la secció del PRODUCTE TURÍSTIC MENORCA CULTURAL.
Així mateix autoritza la Fundació Destí Menorca a utilitzar les fotografies per confeccionar la web i
altre material publicitari.
Signatura i segell,

,

d

de 201
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ANNEX: DADES BANCÀRIES DE L'ESTABLIMENT

I. Dades del creditor
NIF:

Llinatges i nom o raó social:

Domicili fiscal:

Municipi:

Província:

Codi postal:

Telèfon:

Correu electrònic:

II. Dades del representant.
NIF:

Llinatges i nom:

III. Alta de dades bancàries.
Codi entitat:

Data

Codi sucursal:

DC:

Núm. de compte:

(Signatura del creditor o representant i Segell)
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