Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.70.2013
Wójta Gminy Udanin
z dnia 10.12.2013 r.

REGULAMIN
OBEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ HONOROWYM PATRONATEM
WÓJTA GMINY UDANIN
Rozdział I
Zasady obejmowania przedsięwzięć Honorowym Patronatem Wójta Gminy Udanin
§ 1.
1. Niniejszy regulamin określa zasady obejmowania i sprawowania Honorowego Patronatu
Wójta Gminy Udanin zwanego dalej „Patronatem” nad wszelkiego rodzaju imprezami,
wydarzeniami i innymi przedsięwzięciami (np.: zawody sportowe, imprezy kulturalne,
konkursy, targi, koncerty, festyny, festiwale itp.) zwanymi w treści regulaminu
„przedsięwzięciami”.
2. Patronat może obejmować przedsięwzięcie o znaczeniu i zasięgu lokalnym oraz
ponadlokalnym, które służy realizacji celów strategii rozwoju gminy i programów gminnych,
ze szczególnym uwzględnieniem promocji Gminy Udanin i tworzenia oraz kreowania jej
pozytywnego wizerunku sprzyjającego w szczególności:
a) integracji społeczności lokalnych i regionalnych,
b) pobudzaniu aktywności gospodarczej,
c) rozwojowi sportu, turystyki, kultury,
d) polityce społecznej,
e) ochronie środowiska.
3. W uzasadnionych sytuacjach Wójt może zadecydować o objęciu Patronatem
przedsięwzięcia o innym zasięgu niż wskazany w ust. 2.
§ 2.
Wójt nie obejmuje Patronatem przedsięwzięcia o charakterze wyłącznie komercyjnym oraz
budzącym wątpliwości natury etycznej.
§ 3.
1.Objęcie Honorowym Patronatem Wójta Gminy Udanin jest wyróżnieniem honorowym i nie
oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego.
2.Złożenie wniosku o objęcie Honorowym Patronatem Wójta Gminy Udanin nie jest
równoznaczne z przyznaniem Patronatu.
§ 4.
Informacja o objęciu Patronatem przedsięwzięcia przesyłana jest w sposób tradycyjny do
Wnioskodawcy.
§ 5.
Objęcie Patronatem nie zwalnia organizatora imprezy, wydarzenia lub przedsięwzięcia z
obowiązku dopełnienia wszystkich przewidzianych prawem procedur oraz uiszczenia
związanych z tym opłat i innych należności.
Rozdział II
Uprawnieni do wnioskowania o objęcie przedsięwzięcia Honorowym Patronatem
Wójta Gminy Udanin
§ 6.
Z wnioskiem o objęcie przedsięwzięcia Patronatem występuje Organizator.

§ 7.
1. Wniosek o którym mowa w §6 składany jest na formularzu dostępnym na stronie
internetowej www.udanin.pl / Biuletynie Informacji Publicznej/. Wzór wniosku o przyznaniu
Patronatu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Wniosek powinien być dostarczony do sekretariatu Urzędu Gminy w Udaninie osobiście
lub pocztą na adres: Udanin 26, 55-340 Udanin.
§ 8.
1. Termin składania wniosku o objęcie przedsięwzięcia Patronatem wynosi co najmniej 30 dni
przed planowaną datą organizacji przedsięwzięcia.
2. Wnioski składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt może uwzględnić wnioski złożone po
przekroczeniu terminu określonego w ust. 1.
4. O objęciu lub odmowie objęcia przedsięwzięcia Patronatem Wnioskodawca informowany
jest w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia wniosku.
5. Odmowa objęcia przedsięwzięcia Patronatem nie wymaga uzasadnienia.
§ 9.
Ewidencję złożonych wniosków o objęcie Patronatem prowadzi osoba zatrudniona na
stanowisku ds. promocji gminy.
§ 10.
1. Objęcie Patronatem określonego przedsięwzięcia wiąże się z obowiązkiem po stronie
organizatora do:
a) poinformowania prasy, radia, telewizji o tym fakcie, jeśli organizator przekazuje
informacje o przedsięwzięciu za pośrednictwem tych mediów;
b) zamieszczenia stosownych informacji na stronie internetowej lub innych publikatorach,
jeśli takie posiada;
c) wizualizacji Patronatu oraz herbu Gminy Udanin na materiałach informacyjnopromocyjnych tj.: plakatach, reklamach, zaproszeniach, itp.
2. Podczas trwania przedsięwzięcia, które zostało objęte Patronatem, organizator ma
obowiązek umieszczenia znaków promocyjnych Gminy Udanin w widocznym miejscu.
§ 11.
W przypadku przedsięwzięć cyklicznych Patronat obejmuje każdorazowo jedną edycję.
§ 12.
Nie wywiązanie się ze zobowiązań zawartych w § 10 stanowić może podstawę do odmowy
objęcia przedsięwzięcia Patronatem w przyszłości.
Wójt Gminy Udanin
Teresa Olkiewicz

Załącznik nr 1 do regulaminu obejmowania
przedsięwzięć Honorowym
Patronatem Wójta Gminy Udanin

WNIOSEK
O PRZYZNANIE HONOROWEGO PATRONATU

Ñ

WÓJTA GMINY UDANIN
1. Wnioskodawca (imię, nazwisko lub nazwa, adres, telefon, e-mail):
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
2. Osoba odpowiedzialna za kontakt z Urzędem Gminy Udanin:
…..............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
3. Krótka charakterystyka organizatora:
…..............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
4. Typ organizatora:
administracja publiczna
organizacja pożytku publicznego
Ñ

osoba fizyczna
Ñ

osoba prawna
Ñ

jednostka samorządu terytorialnego
inne

5. Nazwa przedsięwzięcia:
…............................................................................................................................................................
….............................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................
6. Miejsce i termin przedsięwzięcia:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
7. Zasięg przedsięwzięcia:
 - ogólnopolski  - gminny
 - wojewódzki  - powiatowy
8. Cel przedsięwzięcia:
..................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
9. Zarys budżetu imprezy, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł finansowania:
.................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................

10. Partnerzy i/lub współorganizatorzy przedsięwzięcia:
.................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................
11. Pozostali patroni honorowi /wymienić/
…..............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
12. Patroni medialni imprezy /wymienić/
Ñ

media lokalne:
..................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Ñ

prasa ponadlokalna:
…..............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
radio i telewizja ponadlokalne:
…..............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
13. Uzasadnienie wniosku:
…..............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
14. Oczekiwania organizatora przedsięwzięcia względem gminy.
…..............................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................
14. Program/ regulamin przedsięwzięcia (w formie załącznika).
.................................................... ..................................................................

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem obejmowania przedsięwzięć
Honorowym Patronatem Wójta Gminy Udanin.
…………………………….
(miejsce i data)

…......................................................
(stanowisko Wójta Gminy Udanin)

………………………………………
(podpis wnioskodawcy i pieczęć)

