Regulamin przyznawania Patronatu Starosty Krasnostawskiego
nad przedsięwzięciami o znaczeniu powiatowym lub ponadpowiatowym
oraz udziału w komitecie honorowym
Niniejszy Regulamin określa zasady obejmowania i sprawowania patronatu przez Starostę
Krasnostawskiego nad wszelkiego rodzaju przedsięwzięciami (kulturalnymi, sportowymi,
edukacyjnymi, turystycznymi, itp.) o znaczeniu i zasięgu, powiatowym i ponadpowiatowym,
zwanymi w treści regulaminu „imprezami”, oraz udziału w komitecie honorowym.
§1
1. Starosta Krasnostawski może objąć swoim patronatem lub być członkiem komitetu
honorowego imprezy mającej na celu aktywizację społeczności lokalnej oraz realizację
programów powiatowych, (z wyłączeniem imprez czysto komercyjnych) sprzyjających
w szczególności:
a) integracji społeczności lokalnych i regionalnych,
b) pobudzaniu aktywności gospodarczej,
c) promocji powiatu,
d) rozwojowi sportu, turystyki, kultury,
e) polityce społecznej i prozdrowotnej,
f) ochronie środowiska.
2. Patronat Starosty Krasnostawskiego jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym
szczególny charakter imprezy i jej rangę kulturową, społeczną lub promocyjną.
§2
1. Przyznanie patronatu lub uczestnictwo w komitecie honorowym nie jest związane
bezpośrednio z udzieleniem wsparcia finansowego lub organizacyjnego przez Powiat
Krasnostawski.
2. W zakresie sprawowanego patronatu Zarząd Powiatu może ufundować nagrody, bądź
udzielić wsparcia finansowego na pokrycie części kosztów organizacyjnych.
§3
1. Organizatorzy imprezy zobowiązani są do złożenia wniosku o objęcie patronatem, lub
udział w komitecie honorowym stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu
(dostępny na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie,
www.krasnystaw-powiat.pl).
2. Dopuszcza się złożenie wniosku w innej formie, pod warunkiem, że będzie on zawierać
wszystkie niezbędne informacje znajdujące się we wniosku.
3. Wniosek o objęcie imprezy patronatem lub członkostwa w komitecie honorowym przez
Starostę Krasnostawskiego składa się osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa
Powiatowego w Krasnymstawie lub przesyła pocztą na adres Starostwa Powiatowego
w Krasnymstawie.

4. Wnioski opiniuje Zarząd Powiatu w Krasnymstawie na najbliższym posiedzeniu:
a) termin składania wniosku nie może być krótszy niż 1 miesiąc przed planowaną datą
organizacji imprezy,
b) wnioski składane po tym terminie nie będą rozpatrywane,
c) w uzasadnionych przypadkach Zarząd Powiatu może uwzględnić wnioski złożone po
terminie.
5. Decyzję o przyznaniu Patronatu lub udziału w komitecie honorowym podejmuje Zarząd
Powiatu w terminie 21 dni od wpłynięcia wniosku.
§4
1. Informacja o przyznaniu lub odmowie przyznania patronatu Starosty Krasnostawskiego
lub członkostwa w komitecie honorowym przesyłana jest do wnioskodawcy w formie
pisemnej.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2 nie wymagają uzasadnienia i są ostateczne.
§5
1. Objęcie patronatem Starosty Krasnostawskiego lub członkostwa w komitecie honorowym
określonej imprezy wiąże się z obowiązkiem, po stronie organizatora, do wizualizacji
patronatu lub udziału w komitecie honorowym, poprzez umieszczenie symboli Powiatu
Krasnostawskiego oraz informacji na ten temat, w miejscu imprezy oraz materiałach
informacyjno – promocyjnych.
2. Fakt przyznania patronatu lub członkostwa w komitecie honorowym nie może być
wykorzystywany do celów komercyjnych.
3. Treść i forma wizualizacji patronatu Starosty Krasnostawskiego lub
w komitecie honorowym podlega konsultacji ze Stanowiskiem ds. Promocji Powiatu.

udział

4. Organizator imprezy składając wniosek wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Starostwo
Powiatowe w Krasnymstawie w charakterze informacyjno - promocyjnym wszelkich
udostępnionych przez organizatora materiałów, w tym fotograficznych, związanych
z imprezą, na którą został przyznany patronat.
§6
Postanowienia niniejszego regulaminu ulegają zmianie w trybie jego uchwalenia.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
przyznawania Patronatu Starosty Krasnostawskiego
nad przedsięwzięciami o znaczeniu powiatowym
i ponadpowiatowym oraz udziału w komitecie honorowym
pieczęć organizacji

Wniosek
o udzielenie Patronatu Starosty Krasnostawskiego
lub udziału w komitecie honorowym
I ORGANIZATOR IMPREZY
1.

Nazwa Wnioskodawcy/Organizatora

2.

Adres

3.

Osoba odpowiedzialna za kontakt, telefon kontaktowy, adres e-mail

4.

Sposób kontaktu z wnioskodawcą:
wysłanie informacji pocztą elektroniczną
wysłanie informacji pocztą tradycyjną

II OPIS IMPREZY
1.

Nazwa imprezy

2.

Miejsce, termin i czas trwania

3.

Opis planowanej imprezy

4.

Uzasadnienie wniosku, w jaki sposób realizacja imprezy przyczyni się do promocji Powiatu
Krasnostawskiego

5.

Wykaz innych patronów

6.

Oczekiwania rzeczowe lub organizacyjne wobec Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie

III PODPIS i PIECZĘĆ WNIOSKODAWCY

………………………………….

……………………………………………

miejscowość, data

podpis/y i pieczęć
osób upoważnionych

IV Opinia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie

V Decyzja i Podpis Starosty Krasnostawskiego

Pozytywna

Wyrażam zgodę

Negatywna

Nie wyrażam zgody

……………………………

……………………………

podpis

podpis

