Załącznik do Zarządzenia nr 65/2014
Starosty Łukowskiego z dnia 15 grudnia 2014 r.

Regulamin
obejmowania imprez lub wydarzeń Honorowym Patronatem Starosty Łukowskiego
oraz uczestnictwa Starosty Łukowskiego w Komitetach Honorowych.
§ 1.
1.

Regulamin określa zasady:
1) obejmowania imprez lub wydarzeń organizowanych na terenie Powiatu
Łukowskiego patronatem Starosty Łukowskiego,
2) uczestnictwa Starosty Łukowskiego w Komitetach Honorowych.

2.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Patronacie, należy przez to rozumieć Honorowy Patronat Starosty
Łukowskiego,
2) Staroście, należy przez to rozumieć Starostę Łukowskiego,
3) Powiecie, należy przez to rozumieć Powiat Łukowski,
4) Imprezie, należy przez to rozumieć imprezę, przedsięwzięcie lub wydarzenie,
kulturalne, sportowe, edukacyjne, turystyczne, integracyjne albo mające
charakter turnieju, zawodów, konkursu, targów, publikacji, które ubiega się
o objęcie Patronatem,
5) Organizatorze, należy przez to rozumieć składającego wniosek o objęcie
imprezy Patronatem,
6) Wniosku, należy przez to rozumieć wniosek o objęcia imprezy Patronatem,
7) Komitecie Honorowym, należy przez to rozumieć zespół osób, który powstał
lub został utworzony w celu uświetnienia bądź wsparcia imprezy.
§ 2.

1.
2.

3.
4.

Patronat jest wyróżnieniem honorowym i nadaje szczególną rangę organizowanej
imprezie lub wydarzeniu.
Patronatem mogą być objęte imprezy organizowane na terenie Powiatu Łukowskiego
o
zasięgu
powiatowym,
regionalnym
(wojewódzkim),
ogólnopolskim
lub międzynarodowym.
Starosta Łukowski może zostać członkiem Komitetu Honorowego.
Objęcie Honorowym Patronatem lub uczestnictwo w Komitecie Honorowym
nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego i organizacyjnego.
§ 3.

Wzór wniosku o objęcie Patronatem Honorowym Starosty Łukowskiego lub o uczestnictwo
Starosty Łukowskiego w Komitecie Honorowym stanowi załącznik do nin. Regulaminu.

§ 4.
1.

Wniosek o objęcie Patronatem Honorowym Starosty Łukowskiego lub o uczestnictwo
Starosty Łukowskiego w Komitecie Honorowym składa Organizator imprezy.
2. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych wniosek składa się każdorazowo.
3. Do wniosku dołącza się program lub regulamin imprezy.
4. Wniosek wraz z załącznikami powinien zostać złożony nie później niż 3 tygodnie przed
planowaną datą imprezy. Wniosek złożony po tym terminie może nie być
rozpatrzony.
5. Formularz wniosku można pobrać w Punkcie Informacyjno-Kancelaryjnym lub ze
strony internetowej Powiatu Łukowskiego www.starostwolukow.pl w zakładce
Patronat Starosty.
6. Wypełniony formularz wraz z załącznikami kieruje się na adres: Starostwo
Powiatowe w Łukowie, ul. Piłsudskiego 14, 21-400 Łuków, lub składa się osobiście w
Punkcie Informacyjno-Kancelaryjnym Starostwa (parter) z dopiskiem na kopercie
„Patronat Honorowy Starosty Łukowskiego". Wniosek może być przesłany pocztą
elektroniczną na adres: sekretariat@starostwolukow.pl .
7. Rejestr wniosków o objęcie imprezy lub wydarzenia Honorowym Patronatem
Starosty Łukowskiego oraz wniosków o uczestnictwo Starosty Łukowskiego w
Komitetach Honorowych prowadzi Wydział Starostwa Powiatowego właściwy w
sprawach promocji Powiatu.
8. Starosta obejmuje wnioskowaną imprezę lub wydarzenie Honorowym Patronatem
bądź odmawia objęcia. Informacja o objęciu Patronatem zamieszczana jest na stronie
internetowej Powiatu www.starostwolukow.pl w zakładce Patronat Starosty.
9. O decyzji Starosty powiadamia Wnioskodawcę Wydział Starostwa Powiatowego
właściwy w sprawach promocji Powiatu na piśmie w ciągu 14 dni od dnia złożenia
wniosku lub na adres e-mail Organizatora, jeśli taki sposób zawiadomienia będzie
wynikał z wniosku.
§ 5.
1. Organizator imprezy objętej Patronatem jest zobowiązany do:
1) poinformowania uczestników o przyznanym wyróżnieniu, zamieszczenia informacji
na ten temat we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i
informacyjnych dotyczących imprezy (zaproszeniach, plakatach, ulotkach, banerach,
broszurach itp.),
2) zamieszczania informacji o Patronacie na dyplomach i certyfikatach wręczanych
laureatom imprezy,
3) ustnego przekazu o Patronacie w czasie prowadzenia imprezy,
4) wzmiankowania o fakcie objęcia Patronatem w przekazach medialnych dotyczących
imprezy;
5) umieszczenia logotypów Powiatu (m.in. herbu Powiatu) z podpisem „Powiat
Łukowski” podczas trwania imprezy w widocznym miejscu – znaki graficzne do
pobrania ze strony internetowej www.starostwolukow.pl w zakładce „Logotypy
Powiatu do pobrania.
2. Odstąpienie od wymagań wym. w pkt 1-5 może nastąpić wyłącznie za zgodą naczelnika
Wydziału Starostwa właściwego w sprawach promocji Powiatu.

§ 6.
1.

2.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta może, bez podania przyczyny,
pozbawić Patronatu imprezę lub wydarzenie lub wycofać zgodę na uczestnictwo w
Komitecie Honorowym. O tym fakcie Organizator zostanie poinformowany niezwłocznie
w formie pisemnej.
Odebranie Patronatu nakłada na organizatora obowiązek niezwłocznej rezygnacji
z powoływania się na Patronat.

§ 7.
Zasady dotyczące obejmowania patronatem honorowym stosuje się odpowiednio do spraw
związanych z uczestnictwem Starosty w Komitetach Honorowych

