REGULAMIN OBEJMOWANIA PATRONATEM HONOROWYM
POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO
§1
Patronat honorowy Polskiego Związku Żeglarskiego /zwany dalej patronatem honorowym/
jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter wydarzeń i przedsięwzięć
związanych z żeglarstwem i mających znaczenie dla jego rozwoju.
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§2
Patronat honorowy może być przyznawany wydarzeniom lub przedsięwzięciom, które
mają zasięg, rangę i znaczenie międzynarodowe, ogólnopolskie, regionalne i lokalne, w
tym w szczególności:
1/ zawodom międzynarodowym rangi mistrzostw świata i Europy,
2/ zawodom z cyklu Pucharu Świata lub Pucharu Europy,
3/ zawodom krajowym rangi Mistrzostw Polski i Pucharu Polski,
4/ wydarzeniom i przedsięwzięciom promującym powszechne uczestnictwo w
żeglarstwie;
5/ wydarzeniom i przedsięwzięciom międzynarodowym o charakterze żeglarskim
przyczyniającym się do promocji Polski na arenie międzynarodowej;
6/ innym wydarzeniom i przedsięwzięciom związanym z żeglarstwem i mających
znaczenie dla jego promocji i rozwoju.
Objęcie patronatem honorowym, w innych przypadkach niż wskazane w ust. 1, może
mieć miejsce jeżeli zostanie uznane za zasadne z punktu widzenia rozwoju lub promocji
żeglarstwa.
§3
Objęcie patronatem honorowym nie oznacza:
1/ osobistego udziału w wydarzeniu członka władz Polskiego Związku Żeglarskiego,
2/ deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego ze strony
Polskiego Związku Żeglarskiego.
Objęcie patronatem honorowym nie ma wpływu na kwestie formalne związane z
organizacją wydarzenia lub przedsięwzięcia, w szczególności dotyczące uzyskania
niezbędnych zezwoleń od właściwych organów.

§4
W wydarzeniach i przedsięwzięciach objętych patronatem honorowym może wziąć udział
przedstawiciel wskazany przez Polski Związek Żeglarski.
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§5
Patronat honorowy nad danym wydarzeniem lub przedsięwzięciem jest obejmowany na
wniosek organizatora. Wzór wniosku o objęcie patronatem honorowym stanowi
załącznik do niniejszego regulaminu.
Do wniosku należy dołączyć program/regulamin wydarzenia lub przedsięwzięcia.
Wniosek o objęcie patronatem honorowym należy złożyć nie później niż na 30 dni przed
planowanym rozpoczęciem wydarzenia lub przedsięwzięcia:
1/ w postaci papierowej na adres Biura PZŻ, lub
2/ w postaci elektronicznej w formacie pdf na adres poczty elektronicznej Biura PZŻ.
Niedotrzymanie terminu wskazanego w ust. 3 może stanowić podstawę do negatywnego
rozpatrzenia wniosku.
§6
O objęciu lub odmowie objęcia patronatem honorowym wnioskodawca zostaje
powiadomiony w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub
korespondencji elektronicznej.
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Informacja o objęciu patronatem honorowym jest zamieszczana na stronie internetowej
Polskiego Związku Żeglarskiego.
Odmowa objęcia patronatem honorowym ma charakter ostateczny, nie wymaga
uzasadnienia i nie przysługuje od niej środek odwoławczy.

§7
Organizator wydarzenia lub przedsięwzięcia objętego patronatem honorowym jest
zobowiązany do:
1/ publicznego informowania o przyznanym patronacie honorowym,
2/ umieszczania w materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją
wydarzenia lub przedsięwzięcia informacji o patronacie honorowym oraz ekspozycji
godła lub logo Polskiego Związku Żeglarskiego,
3/ uzyskanie akceptacji Biura PZŻ w zakresie sposobu ekspozycji godła i logo
Polskiego Związku Żeglarskiego.
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§8
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd PZŻ może podjąć decyzję o
odebraniu patronatu honorowego.
O odebraniu patronatu honorowego organizator wydarzenia lub przedsięwzięcia jest
informowany niezwłocznie w formie pisemnej bez konieczności uzasadnienia.
§9
Odebranie patronatu honorowego nakłada na organizatora obowiązek:
1/ usunięcia ze wszystkich materiałów związanych z wydarzeniem lub
przedsięwzięciem, znajdujących się w dyspozycji organizatora, informacji o objęciu
patronatem honorowym, w tym zaprzestania używania godła i logo Polskiego
Związku Żeglarskiego,
2/ w sytuacji, gdy informacja o udzieleniu patronatu honorowego została już
upowszechniona, w szczególności poprzez rozpowszechnienie materiałów –
poinformowania w odpowiedni sposób o cofnięciu patronatu honorowego.
Polski Związek Żeglarski nie ponosi kosztów organizatora związanych z usunięciem
informacji oraz godła i logo Polskiego Związku Żeglarskiego, o których mowa w ust. 1
pkt 1.
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Załącznik do
Regulaminu obejmowania patronatem honorowym Polskiego Związku Żeglarskiego

POLSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKI
al. ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa
/Stadion Narodowy w Warszawie/

WNIOSEK
O OBJĘCIE PATRONATEM HONOROWYM
POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO

1.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZATORA
Pełna nazwa organizatora

2.

Dane teleadresowe

3.

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Polskim Związkiem Żeglarskim:
Imię i nazwisko: ...............................................................................................................
Telefon: .............................................................................................................................
E-mail: ..............................................................................................................................

1.

INFORMACJE O WYDARZENIU/PRZEDSIĘWZIĘCIU
Pełna nazwa wydarzenia lub przedsięwzięcia

2. Termin i miejsce wydarzenia lub przedsięwzięcia

3.

Opis i zasięg planowanego wydarzenia lub przedsięwzięcia

4.

Partnerzy, współorganizatorzy, sponsorzy oraz patroni medialni
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5.

Czy wystąpiono z wnioskiem o objęcie patronatem honorowym wydarzenia lub
przedsięwzięcia do innych podmiotów?
/proszę wymienić podmioty/

6.

Działania promocyjne związane z organizacją wydarzenia lub przedsięwzięcia

7.

Źródła finansowania wydarzenia lub przedsięwzięcia

8.

Przewidywana liczba uczestników wydarzenia lub przedsięwzięcia

9.

Czy udział uczestników w wydarzeniu lub przedsięwzięciu jest odpłatny?

10. Czy wydarzenie lub przedsięwzięcie ma charakter cykliczny?
Jeżeli tak, to czy było już obejmowane patronatem honorowym Polskiego Związku
Żeglarskiego?
tak ……………………………..……………………………………………………………….
/proszę podać termin i miejsce imprezy/

11. Wykaz załączników:
ne ……………………………………………………………………………………………..
Oświadczam, że w związku z planowanym wydarzeniem/przedsięwzięciem nie będą prowadzone
żadne działania sugerujące poparcie Polskiego Związku Żeglarskiego dla konkretnych firm, usług lub
produktów.
Oświadczam, że wydarzenie/przedsięwzięcie nie będzie miało charakteru lobbingowego.
Zapoznałem się i akceptuję Regulamin obejmowania patronatem honorowym Polskiego Związku
Żeglarskiego.

………………………….……….....
/miejscowość, data/

…………………….………………….…………………………
/podpis osoby uprawnionej do reprezentowania organizatora/
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