Załącznik
do Zarządzenia Starosty Skarżyskiego Nr 83/2015
z dnia 28 października 2015 r.

REGULAMIN UDZIELANIA PATRONATU HONOROWEGO
STAROSTY SKARŻYSKIEGO

1. Patronat honorowy Starosty Skarżyskiego stanowi wyróżnienie dla wydarzenia
bezpośrednio związanego z promocją Powiatu Skarżyskiego.
2. Patronat honorowy Starosty Skarżyskiego może być przyznany wydarzeniom,
wszelkiego rodzaju imprezom i uroczystościom mającym związek z zadaniami
wykonywanymi przez powiat, określonymi w art. 4 ustawy o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) które:
 mają zasięg, rangę lub znaczenie lokalne, regionalne, ponadregionalne,
ogólnopolskie lub międzynarodowe,
 ze względu na poruszaną tematykę są istotne dla strategii Powiatu
Skarżyskiego,
 są przedsięwzięciami non profit.
3. Patronatem mogą być objęte różne formy przedsięwzięć, w szczególności takie jak:
konferencje, seminaria, warsztaty, konkursy, przeglądy, wystawy, rozgrywki
w określonej dziedzinie sportowej, turnieje, targi, rajdy turystyczne, festiwale,
koncerty, akcje charytatywne, publikacje (monografie, albumy, itp.) lub materiały
filmowe.
4. W uzasadnionych przypadkach patronatem może zostać objęte wydarzenie
o charakterze komercyjnym.
5. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat honorowy jest przyznawany
każdorazowo na jedną edycję.
6. Organizator przedsięwzięcia mającego charakter imprezy masowej zapewnia
spełnienie wymogów określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 roku
o bezpieczeństwie imprez masowych ( (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 611 z późn. zm.).
7. Przyznanie patronatu Starosty Skarżyskiego nie oznacza deklaracji wsparcia
finansowego lub organizacyjnego przez Powiat Skarżyski dla organizatora, jednakże w
uzasadnionych przypadkach przyznanie patronatu może wiązać się z wydatkowaniem
środków finansowych z budżetu na imprezy współorganizowane przez Powiat
Skarżyski, w szczególności na zakup upominków, pucharów, statuetek lub innych
symbolicznych nagród rzeczowych lub/oraz pomoc w promocji przedsięwzięcia
poprzez wydruk plakatów, zaproszeń lub przekazanie materiałów promocyjnych
Powiatu Skarżyskiego.
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8. Przyznanie patronatu Starosty Skarżyskiego oznacza:
 uzyskanie przez wnioskującego o patronat logotypu Powiatu Skarżyskiego
(graficznego znaku promocyjnego "Skarżyski- Powiat z widokiem nie tylko na
góry),
 umieszczenie informacji o wydarzeniu na stronie internetowej Powiatu
Skarżyskiego (www.skarzysko.powiat.pl - zakładka „Patronaty Starosty”),
 umieszczenie informacji o wydarzeniu w gazecie samorządowej Powiatu
Skarżyskiego "Powiat z Widokiem",
 umieszczenie informacji o wydarzeniu na fanpage Powiatu Skarżyskiego na
Facebooku.
9. Informacja o przyznaniu patronatu Starosty Skarżyskiego w formie „Patronat
Honorowy: Jerzy Żmijewski Starosta Skarżyski” wraz z logotypem Powiatu musi zostać
zamieszczona na stronach internetowych organizatora wydarzenia oraz na plakatach,
zaproszeniach i materiałach informacyjnych związanych z wydarzeniem.
10. Logotyp Powiatu Skarżyskiego organizator wydarzenia może pobrać ze strony
internetowej Powiatu Skarżyskiego www.skarzysko.powiat.pl zakładka logo powiatu
11. Wniosek o przyznanie patronatu Starosty organizator składa lub przesyła w formie
pisemnej zgodnie z obowiązującym formularzem (do pobrania na stronie
internetowej Powiatu Skarżyskiego www.skarzysko.powiat.pl zakładka "Patronaty
Starosty") w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej (ul. Konarskiego 20)
12. Wniosek, o którym mowa w pkt. 11 powinien być wypełniony nie później niż 14 dni
przed dniem rozpoczęcia wydarzenia.
13. Prawo do przyznawania patronatu Starosty przysługuje wyłącznie Staroście
Skarżyskiemu, natomiast decyzję o ufundowaniu nagród podejmuje Zarząd Powiatu
Skarżyskiego na imprezy współorganizowane przez Powiat Skarżyski.
14. Wniosek, który nie spełnia wymogów określonych w pkt. 11 lub złożony został po
terminie, nie będzie rozpatrywany.
15. O przyznaniu patronatu Starosty Skarżyskiego albo o odmowie organizator zostanie
powiadomiony przez realizujący sprawę zgodnie z kompetencjami wydział Starostwa
Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej drogą pisemną lub elektroniczną, nie później
niż 7 dni przed rozpoczęciem wydarzenia.
16. Organizator wydarzenia jest zobowiązany poinformować współorganizatorów oraz
uczestników o przyznanym patronacie honorowym Starosty Skarżyskiego.
17. W przypadku objęcia wydarzenia patronatem Starosty Skarżyskiego, organizator
zobowiązany jest:
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umieścić informację o przyznanym patronacie we wszystkich materiałach
promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją wydarzenia wraz
z logotypem Powiatu Skarżyskiego,
umieścić informację o przyznanym patronacie na stronie internetowej, na
której znajdują się informacje o danym wydarzeniu,
wzmiankowania faktu otrzymania przyznanego patronatu w przekazach
medialnych dotyczących przedsięwzięcia,
umieszczenia, w widocznym miejscu, logotypu Powiatu Skarżyskiego znaków
promocyjnych Powiatu Skarżyskiego (logotypu powiatu) podczas trwania
przedsięwzięcia objętego patronatem.

18. Po zakończeniu wydarzenia organizator jest zobowiązany przesłać na adres mailowy
do wydziału realizującego sprawę w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej
dokumentację fotograficzną (w jakości umożliwiającej ich wykorzystanie w gazecie
samorządowej "Powiat z Widokiem oraz na stronie internetowej Powiatu
Skarżyskiego www.skarzysko.powiat.pl) wraz z notatką na temat przebiegu
wydarzenia (wyeksponowane banery z informacją o patronacie, logo powiatu,
wystąpienia przedstawicieli powiatu) – niezwłocznie po zakończeniu wydarzenia.
19. Starosta Skarżyski zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego umieszczania
dostarczonych zdjęć z przedsięwzięcia na swojej stronie internetowej, fanpagu oraz
w publikacjach, folderach, wydawnictwach itp.
20. Starosta Skarżyski zastrzega sobie możliwość wizytacji wydarzenia objętego
patronatem honorowym Starosty Skarżyskiego.
21. Zakres udzielanego wsparcia ustalany jest indywidualnie dla każdego przedsięwzięcia.
22. Organizator, który otrzyma zgodę na Patronat zobowiązany jest do dołożenia
wszelkich starań, aby impreza przebiegała zgodnie z przedłożonymi w piśmie
założeniami, umieszczania informacji o Patronacie na materiałach promocyjnych
i informacyjnych, poinformowanie o posiadanym Patronacie uczestników
przedsięwzięcia, a także media, które bez stosowania jakichkolwiek preferencji są
zaproszone do udziału i obsługi medialnej przedsięwzięcia.
23. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta Skarżyski może odebrać
przyznany wcześniej patronat.
24. O odebraniu patronatu i przyczynach podjętej decyzji organizator jest informowany
telefonicznie oraz pisemnie przez Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki.
25. Odebranie patronatu zobowiązuje organizatora do bezzwłocznej rezygnacji
z używania przyznanego patronatu oraz wycofania wszystkich materiałów
informacyjnych i promocyjnych, na których widnieje logotyp Powiatu Skarżyskiego.
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