
 
Załącznik do Zarządzenia  

nr      247 /VII/2015 

                                                                                                                                            z dnia 11 sierpnia 2015 r. 

 
 

Regulamin określający zasady przyznawania Patronatu 
Honorowego Prezydenta Miasta Zgierza oraz zgoda na udział 

Prezydenta Miasta Zgierza w Komitecie Honorowym 

 

§1 

Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Zgierza jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny 

charakter wydarzeń lub przedsięwzięć.   

§2 

1. Wyróżnienie to zarezerwowane jest przede wszystkim dla najważniejszych wydarzeń 

kulturalnych oraz cyklicznych (szczególnie jubileuszowych) przedsięwzięć, mających 

wysoki poziom organizacyjny i artystyczny oraz ustaloną renomę.       

2. Patronat może być przyznany imprezom, które posiadają zasięg, rangą i znaczenie 

międzynarodowe, ogólnopolskie lub regionalne, a ich realizacja jest zbieżna z celami 

strategicznymi zapisanymi w strategii rozwoju miasta. 

3. W uzasadnionych sytuacjach Prezydent może zadecydować o przyznaniu Patronatu 
imprezom, które nie spełniają kryteriów określonych w ust. 1, 2, 3. 

 

§3 

Patronat Honorowy przyznawany jest imprezom i wydarzeniom o charakterze regionalnym 

lub ponadregionalnym (krajowym, międzynarodowym), które wpisują się w zadania 

samorządu gminnego, ze szczególnym uwzględnieniem promocji Gminy Miasto Zgierz i 

budowaniu jego pozytywnego wizerunku. 

§4 

1. Z wnioskiem o przyznanie Patronatu imprezie występuje zawsze organizator. 

2. Warunkiem koniecznym do wszczęcia procedury nadania Honorowego Patronatu 

Prezydenta Miasta Zgierza jest wypełnienie przez organizatora wniosku o przyznanie 

patronatu dostępnego w formie formularza, dostępnego na stronie internetowej Urzędu 

Miasta Zgierz, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 



3. Wypełniony wniosek należy przesłać drogą elektroniczną bądź przekazać w formie 

pisemnej  w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Zgierza w terminie co najmniej 30 

dni przed planowaną imprezą. 

4. Wnioski składane po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

5. W uzasadnionych przypadkach Prezydent może uwzględnić wnioski złożone po 

przekroczeniu terminu określonego w ust 3. 

 

§5 

W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o honorowy patronat lub członkostwo w Komitecie 

Honorowym należy występować każdorazowo. 

 

§6 

Z wnioskiem o honorowy patronat lub członkostwo w Komitecie Honorowym 

występuje przedstawiciel jednostki organizującej przedsięwzięcie. 

 

§ 7 
1. Organizator imprezy, której przyznano Patronat zobowiązany jest do poinformowania 

uczestników o przyznanym wyróżnieniu. 

2. Organizator imprezy zobowiązany jest do umieszczenia informacji na temat Patronatu 
we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych zgodnie z 
otrzymanymi wytycznymi m.in. w zaproszenia do udziału, informacjach prasowych, 
komunikat końcowych etc. 

3. Organizator imprezy zobowiązany jest zadbać o wzmiankowanie faktu otrzymania 
przyznanego wyróżnienia w przekazach medialnych dotyczących imprezy. 

4. Organizator imprezy zobowiązany jest podczas jej trwania do umieszczenia znaków 
promocyjnych Miasta Zgierza w widocznym miejscu zgodnie z otrzymanymi wytycznymi. 

5. Wytyczne, o których mowa w § 7 ust. 2 i 4 stanowią załącznik nr 3 zarządzenia 
Prezydenta. 
 

§ 8 

1. Przyznanie Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Zgierza zobowiązuje organizatora 

do: 

a. przesłania 7 dni przed wydarzeniem objętym Patronatem drogą elektroniczną bądź na 

adres Urzędu Miasta Zgierza informacji o wydarzeniu zawierającej: 

− szczegółowy program wydarzenia, 

− zdjęcie reklamujące wydarzenie lub plakat w formie elektronicznej (min. 

rozdzielczość 1024x876px). 



b.  złożenia sprawozdania z przebiegu przedsięwzięcia w ciągu 30 dni od jego 

zakończenia. Sprawozdanie powinno być przesłane w wersji elektronicznej bądź 

przekazane do siedziby Urzędu Miasta Zgierza na wypełnionym formularzu, który 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

2. Przesłane materiały zostaną wykorzystane do upowszechnienia informacji o wydarzeniach 

objętych Patronatem i ich prezentacji na portalach internetowych administrowanych przez 

Urząd Miasta Zgierza. 

3. Sprawozdanie powinno mieć formę zwięzłego podsumowania przebiegu imprezy, a także 

zawierać opis zakresu umieszczania informacji o patronacie honorowym w materiałach 

promocyjnych, reklamowych, informacyjnych oraz o ewentualnym umieszczeniu 

nośników informacji wizualnej. 

 

§ 9 

1. W ramach Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Zgierza możliwa jest pomoc w 

organizacji imprezy m.in. w zakresie: 

a. ufundowania pucharów dla zwycięzców, 

b. ufundowania nagród rzeczowych, 

c. inne formy promocji imprezy. 

2. Zakres udzielanej pomocy ustalany jest indywidualnie dla każdego wydarzenia. 

 

§ 10 

Przyjęcie honorowego patronatu lub członkostwo w Komitecie Honorowym 

nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego. 

 

 

§ 11 

Prezydenta Miasta Zgierza podejmuje decyzję o objęciu patronatem przedsięwzięcia w 

oparciu o opinię właściwych wydziałów merytorycznych. 

 

§ 12 

1. Odmowa udzielenia honorowego patronatu lub członkostwa w Komitecie Honorowym 

jest ostateczna.  

2. Wnioskodawcy nie przysługuje tryb odwoławczy. 


