
                             KP-04-02 
 Załącznik do Zarządzenia nr 497/ 18 Prezydenta Miasta Mysłowice

 z 3 grudnia  2018 r. 

Regulamin 

z dnia 3 grudnia 2018 r.

w sprawie zasad przyznawania 

Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Mysłowice Dariusza Wójtowicza

§ 1

1. Wyróżnienie jakim jest Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Mysłowice Dariusza Wójtowicza
zarezerwowane jest dla najważniejszych wydarzeń, które w szczególny sposób przyczyniają się do
rozwoju i promocji miasta oraz integracji mieszkańców.

2. Prawo  do  przyznania  Honorowego  Patronatu  Prezydenta  Miasta  Mysłowice Dariusza
Wójtowicza przysługuje Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 2

1. W celu uzyskania honorowego patronatu należy: 

a)  czytelnie wypełnić wniosek, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu; 

b)  dostarczyć  kompletny  wniosek  do  Urzędu  Miasta  w  Mysłowicach,  ul.  Powstańców  1
przynajmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Wnioski złożone po tym
terminie mogą nie być rozpatrzone. 

2. Organizator, w odpowiedzi na złożony wniosek, otrzyma pisemną odpowiedź zawierającą zgodę
lub odmowę udzielenia honorowego patronatu. 

3.  Objęcie  patronatu  nad  przedsięwzięciem  nie  oznacza  deklaracji  wsparcia  finansowego,
rzeczowego
lub organizacyjnego dla wnioskodawcy, ani osobistego udziału Prezydenta w wydarzeniu. 

4. O patronat może ubiegać się wyłącznie główny organizator przedsięwzięcia.

5. Honorowy  Patronat  Prezydenta  Miasta  Mysłowice  Dariusza  Wójtowicza  przyznawany  jest
przedsięwzięciu,  które  ma  zasięg,  rangę  lub  znaczenie  co  najmniej:  miejskie,  regionalne  lub
ogólnopolskie, czy międzynarodowe.

6. W  przypadku  przedsięwzięć  cyklicznych  patronat  przyznawany  jest  każdorazowo  na  jedną
edycję.

7. Organizator wydarzenia objętego patronatem zobowiązany jest do:

a)  przesłania  do  akceptacji,  drogą  pocztową  lub  elektroniczną  na  adres  e-mail:
kancelaria@myslowice.pl, wszelkich  materiałów  związanych  z  promocją  wydarzenia  pod
Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Mysłowice Dariusza Wójtowicza. 

b) umieszczenia w materiałach promocyjnych związanych z wydarzeniem, logo patronatu (zgodnie
z  załącznikiem  nr  2  do  niniejszego  Regulaminu),  które   po  objęciu  Honorowym  Patronatem,
zostanie przesłane e-mailem na prośbę organizatora; 



c)  zawarcia  we  wszystkich  informacjach  związanych  z  wydarzeniem,  formuły  o:  Honorowym
Patronacie Prezydenta Miasta Mysłowice Dariusza Wójtowicza;

d) poinformowania uczestników przedsięwzięcia o posiadanym patronacie;

d) przygotowania, na prośbę wydziału merytorycznego, informacji prasowej wraz z dokumentacją
fotograficzną z organizowanego wydarzenia; 

8. Przyznanie patronatu oznacza, że w oparciu o dostarczoną przez organizatora informację, może
być opracowana i umieszczona notatka prasowa m.in. na www.myslowice.pl.  

§ 3

1. Odebranie patronatu honorowego może nastąpić w przypadku prowadzenia przez organizatora
lub uczestników imprezy działań o charakterze reklamowym, dotyczących konkretnych produktów,
usług  czy  firm,  w  szczególności  w  takiej  formie,  która  mogłaby  sugerować  poparcie  przez
Prezydenta danego produktu, usługi czy firmy. 

2. O odebraniu Honorowego Patronatu organizator informowany jest w formie pisemnej. 

3.  Odebranie  patronatu  zobowiązuje  organizatora  do  bezzwłocznej  rezygnacji  z  używania
przyznanego patronatu oraz wycofania wszystkich materiałów informacyjnych i promocyjnych, na
których widnieje informacja o patronacie.


