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REGULAMIN 

PRZYZNAWANIA PATRONATU HONOROWEGO 

STAROSTY INOWROCŁAWSKIEGO 

 

Rozdział I 

Zasady przyznawania Patronatu Starosty Inowrocławskiego 

            § 1. 1. Regulamin określa zasady przyznawania i sprawowania Patronatu Honorowego 

Starosty Inowrocławskiego nad wszelkiego rodzaju imprezami, uroczystościami 

i wydarzeniami mającymi związek z zadaniami wykonywanymi przez Powiat, określonymi 

w art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, o znaczeniu i zasięgu 

lokalnym oraz ponadlokalnym. 

            2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Powiatu  Inowrocławskiego: 

www.inowroclaw.powiat.pl. 

3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

1) Patronat – Patronat Honorowy Starosty Inowrocławskiego; 

2) Starosta – Starosta Inowrocławski; 

3) Starostwo – Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu; 

4) Przedsięwzięcie – impreza lub wydarzenie, którego organizator ubiega się o  przyznanie 

patronatu honorowego; 

5) Organizator – podmiot występujący z wnioskiem o przyznanie patronatu honorowego. 

           § 2. W uzasadnionych przypadkach Starosta może zdecydować o przyznaniu Patronatu 

Przedsięwzięciom innym niż określone w §1 ust. 1, w szczególności sprzyjającym: 

               - promocji Powiatu Inowrocławskiego, 

               - promocji zdrowia, 

               - rozwojowi edukacji, kultury i sportu, 

               - aktywności gospodarczej, 

               - działaniom na rzecz ochrony środowiska, 

               - integracji społeczności lokalnych i regionalnych. 

            § 3. 1. Patronat jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter 

Przedsięwzięcia. 

            2. Przyznanie Patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub 

organizacyjnego Przedsięwzięcia. 

            3. W przypadku Przedsięwzięć cyklicznych, o Patronat należy występować 

każdorazowo. 

            4. Patronatem nie mogą być objęte Przedsięwzięcia: 

http://www.inowroclaw.powiat.pl/


              - już trwające lub zakończone, 

              - realizowane dla osiągnięcia zysku (działania o charakterze komercyjnym), 

              - działania o charakterze politycznym (związane z działalnością partii politycznych  

i organizacji je wspierających), 

              - związane z przygotowaniem i finansowaniem akcji protestacyjnych lub innych 

form protestu. 

             

 

Rozdział II 

Procedura przyznawania Patronatu 

 

            § 5. 1. Z wnioskiem o objęcie Przedsięwzięcia Patronatem występuje jego 

Organizator. 

            2. Organizator Przedsięwzięcia mającego charakter imprezy masowej zapewnia 

spełnienie wymogów określonych w ustawie z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie 

imprez masowych. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać w szczególności: 

    - dane kontaktowe Organizatora, 

    - nazwę Przedsięwzięcia, 

    - miejsce i termin Przedsięwzięcia, 

    - opis i cele planowanego Przedsięwzięcia, 

    - zasięg Przedsięwzięcia, 

    - przewidywana liczbę uczestników Przedsięwzięcia, 

    - kategorie wiekowe uczestników, 

                - informację o źródłach finansowania Przedsięwzięcia oraz informację o odpłatności 

od uczestników, 

                - informację o partnerach/współorganizatorach Przedsięwzięcia, 

                - informację o innych patronatach honorowych Przedsięwzięcia, 

                - oświadczenie Organizatora o dopełnieniu wszystkich wymogów prawem 

przewidzianych w związku z organizacją Przedsięwzięcia,     

                 - oświadczenie Organizatora o zapoznaniu się z regulaminem przyznawania 

Patronatu Starosty Inowrocławskiego oraz spełnieniu jego warunków w przypadku objęcia 

Przedsięwzięcia Patronatem. 

            4. Wzór wniosku o objęcie Przedsięwzięcia Patronatem Honorowym Starosty 

Inowrocławskiego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

            5. Formularz wniosku, o którym mowa w ust. 4 jest dostępny na stronie internetowej 

Powiatu: www.inowroclaw.powiat.pl. 

            6. Wypełniony wniosek należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego 

w Inowrocławiu lub przesłać mailem na adres: promocja@inowroclaw.powiat.pl, nie później 

niż 1 miesiąc przed planowaną datą organizacji Przedsięwzięcia. 

7. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
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Rozdział III 

Korzystanie z Patronatu 

            § 6. 1. Organizator Przedsięwzięcia może upublicznić informację o przyznanym 

Patronacie dopiero po otrzymaniu pisemnej odpowiedzi. 

            2. Organizator Przedsięwzięcia objętego Patronatem zobowiązany jest do: 

1) zamieszczenia informacji o przyznanym Patronacie we wszelkich materiałach promujących 

Przedsięwzięcie, wraz z logo Powiatu Inowrocławskiego, zgodnie z Regulaminem 

korzystania z Logo Powiatu Inowrocławskiego.  

2) umieszczenia w widocznym miejscu podczas trwania Przedsięwzięcia znaków 

promocyjnych Powiatu Inowrocławskiego dostarczonych przez Starostwo (baner, roll-up 

itp.); 

3) sporządzenia i przeslania dokumentacji fotograficznej Przedsięwzięcia pocztą 

elektroniczną na adres: promocja@inowroclaw.powiat.pl, niezwłocznie po zakończeniu 

Przedsięwzięcia.  

           3. Starostwo zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego zamieszczenia dostarczonych 

zdjęć z Przedsięwzięcia na stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz 

wydawnictwach.  

           4. Niewywiązanie się przez organizatora z zobowiązań, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 

stanowi podstawę odmowy przyznania Patronatu Organizatorowi przy kolejnych 

przedsięwzięciach. 
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