Regulamin obejmowania imprez sportowych
patronatem honorowym przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej
§1
Ogólne zasady obejmowania patronatem
1.
Objęcie patronatu przez ŚZPN jest wyróżnieniem honorowym
podkreślającym szczególny charakter wydarzenia lub przedsięwzięcia
2.
Patronatem ŚZPN mogą być objęte wydarzenia lub przedsięwzięcia o
zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim lub krajowym.
3.
Z wnioskiem o objęcie patronatem ŚZPN dla danego wydarzenia lub
przedsięwzięcia występuje organizator.
4.
Decyzję w sprawie objęcia lub odmowie objęcia patronatem podejmuje
Zarząd ŚZPN.
5.
Wzór wniosku o objęcie patronatem ŚZPN stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu.
§2
Procedura obejmowania patronatem
1.
Zarząd Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej może objąć patronat nad
imprezami oraz wydarzeniami sportowymi o charakterze sportowym,
edukacyjnym bądź kulturalno – sportowym.
2.
Każdy patronat ze strony ŚZPN jest podejmowany jednorazowo na każdą
imprezę.
3.
Zgoda ŚZPN na objęcie imprezy lub wydarzenia patronatem nie oznacza
jednocześnie
deklaracji
wsparcia
finansowego,
rzeczowego
lub
organizacyjnego.
4.
Zakres udzielanego wsparcia ustalany jest indywidualnie dla każdego
przedsięwzięcia
5.
Wniosek o patronat musi zostać złożony w Biurze ŚZPN minimum 45 dni
przed terminem imprezy, wydarzenia. Wniosek złożony po tym terminie nie
będzie rozpatrywany.
6.
Wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty jego złożenia.
7.
Odmowa objęcia patronatem nie wymaga uzasadnienia.
§3
Wniosek o objęcie patronatem
1.
2.

Wniosek o patronat składa organizator imprezy lub wydarzenia.
Wniosek powinien zawierać :
 cel przedsięwzięcia,
 szczegółowy opis i program imprezy,

 listę współorganizatorów, partnerów, patronów, sponsorów, członków
komitetów honorowych lub organizacyjnych,
 oświadczenie zapewniające, że inicjatywa nie ma charakteru
lobbingowego lub politycznego.
§4
Korzystanie z patronatu
1.
Otrzymanie patronatu zobowiązuje organizatora do następujących działań
marketingowych i promujących ŚZPN:
 Umieszczenia logotypu ŚZPN oraz informacji o patronacie we wszystkich
materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych. Każde użycie
logo ŚZPN musi być zgłoszone mailem na adres: biuro@szpnkielce.pl
i zaakceptowane przez pracownika odpowiedniej komórki Biura ŚZPN,
 Komunikowania o patronacie w przekazach medialnych dotyczących
imprezy,
 Umieszczenia w widocznym miejscu, podczas trwania wydarzenia lub
imprezy, banerów ŚZPN. Zwrotu banerów do ŚZPN, najpóźniej do
siedmiu dni po zakończeniu imprezy. W przypadku niezwrócenia
banerów w tym terminie organizator zostanie obciążony kosztami
logistycznymi i kosztami produkcji nowych banerów
 Inne, wyżej nieokreślone a uzgodnione pomiędzy stronami.
2.
Przygotowanie sprawozdania z przebiegu wydarzenia i przesłania go do
Biura ŚZPN.
 Sprawozdanie powinno mieć formę informacji opisowej i zawierać
dokumentację zdjęciową, opis zrealizowanych działań, liczbę uczestników
imprezy lub inne statystyki wskazujące na zasięg projektu, kopie artykułów
prasowych
3.
ŚZPN zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego umieszczania
dostarczonych materiałów z przedsięwzięcia na swojej stronie internetowej,
w prasie oraz w innych publikacjach.

Załącznik nr 1
do regulaminu
obejmowania imprez sportowych
honorowym patronatem ŚZPN

Wniosek o Objęcie patronatem Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej
I Organizator przedsięwzięcia
Nazwa organizatora

Adres e-mail

Adres

Osoba do kontaktu

Nr tel. kontaktowego

II Opis przedsięwzięcia
Nazwa przedsięwzięcia

Data i miejsce przedsięwzięcia

Opis planowanego przedsięwzięcia

Oczekiwania rzeczowe lub organizacyjne wobec ŚZPN

Partnerzy lub współorganizatorzy przedsięwzięcia

Pozostali patroni oraz sponsorzy

III Oświadczenie wnioskodawcy
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem obejmowania imprez sportowych patronatem
honorowym przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej oraz, że przedsięwzięcie nie ma charakteru
politycznego lub lobbingowego.

……………………………….
data

……………………………………………………..
pieczęd/podpis
IV Decyzja rozpatrującego wniosek

Wyrażam zgodę
Nie wyrażam zgody
…………………………………………………
podpis

