REGULAMIN PRZYZNAWANIA PATRONATU STAROSTY
KOLNEŃSKIEGO

§1
Niniejszy regulamin określa zasady obejmowania i sprawowania
Patronatu przez Starostę Kolneńskiego nad wszelkiego rodzaju
przedsięwzięciami
(kulturalnymi,
sportowymi,
edukacyjnymi,
turystycznymi, turniejami, zawodami, wyścigami, konkursami, targami,
itp.) o znaczeniu i zasięgu, powiatowym i ponad powiatowym, zwanymi w
treści regulaminu „imprezami”.
§2
1. Starosta Kolneński może objąć swoim patronatem imprezy mające na
celu aktywizację społeczności lokalnych oraz realizacji celów strategii
rozwoju powiatu i programów powiatowych, sprzyjających w szczególności:
1) promocji powiatu,
2) integracji społeczności lokalnych i regionalnych,
3) pobudzaniu aktywności gospodarczej,
4) rozwojowi sportu, turystyki, kultury,
5) polityce społecznej i prozdrowotnej,
6) ochronie środowiska.
2.
Patronat
Starosty
Kolneńskiego
jest
wyrazem
wyróżnienia,
podkreślającego szczególny charakter imprezy i jej rangę kulturową,
społeczną lub promocyjną.
3. Starosta Kolneński nie obejmuje patronatu nad imprezami czysto
komercyjnymi.
4. Patronat jest wyróżnieniem honorowym.
§3
1. Przyznanie patronatu nie jest związane bezpośrednio z udzieleniem
wsparcia finansowego lub organizacyjnego poprzez Powiat Kolneński.
2. W zakresie sprawowanego patronatu Starosta Kolneński może
ufundować nagrody oraz może udzielić wsparcia finansowego na pokrycie
części kosztów organizacyjnych lub poprzez inne działania.
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§4
1. Organizatorzy imprezy ubiegający się o Patronat Starosty Kolneńskiego
zobowiązani są do złożenia wniosku o objęcie patronatem, stanowiącego
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu (dostępnego na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego w Kolnie www.powiatkolno.pl).
2. Wniosek o objęcie imprezy patronatem przez Starostę Kolneńskiego
składa się osobiście w Sekretariacie Starostwa lub przesyła pocztą na
adres Starostwa Powiatowego.
3. Wnioski opiniuje Starosta Kolneński:
1) termin składania wniosku o przyznanie Patronatu Starosty Kolneńskiego
nie może być krótszy niż 1 miesiąc przed planowaną datą organizacji
imprezy,
2) wnioski składane po tym terminie nie będą rozpatrywane,
3) w uzasadnionych przypadkach Starosta Kolneński może uwzględnić
wnioski złożone po terminie.
4. Ostateczną decyzję o przyznaniu Patronatu podejmuje Starosta
Kolneński w terminie 14 dni od wpływu wniosku.
§5
1. Informacja o przyznaniu Patronatu Starosty Kolneńskiego zamieszczana
jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego oraz przesyłana w
sposób tradycyjny do wnioskodawcy.
2. Informację o odmowie objęcia patronatem przez Starostę Kolneńskiego
przekazuje się wnioskodawcy w formie pisemnej.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2 nie wymagają uzasadnienia i są
ostateczne.
§6
1. Objęcie Patronatem Starosty Kolneńskiego określonej imprezy wiąże się
z obowiązkiem, po stronie organizatora, do wizualizacji patronatu poprzez
umieszczenie symboli Powiatu Kolneńskiego oraz informacji o objęciu
patronatu przez Starostę w miejscu imprezy oraz materiałach informacyjno
– promocyjnych np.: plakatach, reklamach, zaproszeniach itp.
2. Fakt przyznania patronatu nie może być wykorzystywany do celów
komercyjnych lub marketingowych.
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3. Treść i forma wizualizacji Patronatu Starosty Kolneńskiego podlega
konsultacji z Wydziałem Spraw Społecznych i Promocji Powiatu.
4. Przyznanie Patronatu Starosty Kolneńskiego stanowi zobowiązanie
organizatora do złożenia sprawozdania z przebiegu imprezy.
1) Sprawozdanie w wersji elektronicznej powinno zostać przesłane do
Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Powiatu w ciągu 14 dni od
zakończenia imprezy wraz z dokumentacją fotograficzną.
2) Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu i
jest dostępny na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kolnie.
5. Organizator imprezy składając wniosek o objęcie imprezy patronatem
wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Starostwo Powiatowe w Kolnie w
charakterze informacyjno-promocyjnym wszelkich udostępnionych przez
organizatora materiałów, w tym fotograficznych, związanych z imprezą, na
którą został przyznany patronat.

§7
Postanowienia niniejszego regulaminu ulegają zmianie w trybie jego
uchwalenia.
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