Załącznik do
Uchwały Nr …………………
Zarządu Powiatu w Mrągowie
z dnia …………...…… 2012r.

REGULAMIN HONOROWEGO PATRONATU
STAROSTY MRĄGOWSKIEGO
Rozdział I
Ogólne zasady obejmowania patronatem
§1
1. Objęcie patronatu przez Starostę Mrągowskiego jest wyróżnieniem honorowym
podkreślającym szczególny charakter wydarzenia lub przedsięwzięcia.
2. Patronatem Starosty Mrągowskiego mogą być objęte wydarzenia lub przedsięwzięcia
o zasięgu gminnym, powiatowym lub wojewódzkim.
3. W uzasadnionych przypadkach Starosta może zdecydować o objęciu patronatem
wydarzeń lub przedsięwzięć o innym zasięgu niż wymienione w ust. 2.
§2
1. O patronat ubiegać się mogą organizatorzy konkursów wiedzy, turniejów, przeglądów,
wystaw, festiwali oraz imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych lub innych, które
sprzyjają w szczególności:
a) promocji powiatu,
b) integracji społeczności lokalnej i regionalnych,
c) pobudzanie aktywności gospodarczej,
d) rozwojowi sportu, turystyki, kultury i sztuki,
e) polityce społecznej,
f) ochronie środowiska,
g) ochronie zdrowia.
2. Starosta Mrągowski nie obejmuje patronatem nad imprezami czysto komercyjnymi.
3. Informacja o objęciu patronatem, zamieszczana jest na stronie internetowej Powiatu
Mrągowskiego: www.powiat.mragowo.pl
4. Objęcie patronatem nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego.
5. Objęcie patronatem może być uzasadnieniem do wydatkowania środków finansowych
powiatu, w szczególności na zakup upominków (pucharów, statuetek lub innych nagród
rzeczowych).
Rozdział II
Procedura obejmowania patronatem
§3
1. Z wnioskiem o objęcie patronatem Starosty Mrągowskiego dla danego wydarzenia
lub przedsięwzięcia występuje organizator.
2. Decyzję w sprawie objęcia lub odmowie objęcia patronatem podejmuje Zarząd Powiatu
Mrągowskiego na swoim posiedzeniu.
3. Wzór wniosku o objęcie patronatem Starosty Mrągowskiego stanowi załącznik nr 1
do niniejszego regulaminu.
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4. Wniosek o objęcie honorowym patronatem Starosty Mrągowskiego, należy przesłać
na adres: Starostwo Powiatowe w Mrągowie, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo
lub złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Mrągowie (pokój nr 15).
5. Termin składania wniosku o objęcie patronatem Starosty Mrągowskiego nie może być
krótszy niż 14 dni przed planowaną datą organizacji wydarzenia lub przedsięwzięcia.
6. Wnioski składane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Za datę przyjęcia wniosku
uznaje się datę wpłynięcia do sekretariatu Starostwa Powiatowego.
7. W uzasadnionych przypadkach można rozpatrzyć wniosek złożony po przekroczeniu
terminu określonego w ust. 5.
6. Informacja o objęciu lub odmowie objęcia wydarzenia honorowym patronatem udzielana
jest wnioskodawcy w formie pisemnej.
7. Odmowa objęcia patronatem nie wymaga uzasadnienia.
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Rozdział III
Korzystanie z patronatu
§4
Objęcie patronatem Starosty Mrągowskiego stanowi zobowiązanie organizatora
do złożenia sprawozdania z przebiegu danego wydarzenia lub przedsięwzięcia.
Do sprawozdania należy dołączyć dokumentację fotograficzną wraz z prawem
do nieodpłatnego wykorzystania w publikacjach papierowych i elektronicznych powiatu
mrągowskiego.
Sprawozdanie należy złożyć w ciągu 30 dni od zakończenia wydarzenia
lub przedsięwzięcia.
Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

§5
1. Organizator wydarzenia lub przedsięwzięcia, które zostało objęte patronatem,
zobowiązany jest do:
a) poinformowania uczestników imprezy o przyznanym wyróżnieniu,
b) umieszczenia podczas imprezy baneru, balonu lub planszy promującej powiat
mrągowski,
c) zamieszczenia relacji z przedsięwzięcia objętego patronatem, informacji
o objęciu imprezy patronatem przynajmniej w jednej publikacji relacjonującej
daną imprezę,
d) umieszczenia informacji o objęciu patronatem we wszystkich materiałach
promocyjnych, reklamowych i informacyjnych,
e) udostępnienia uczestnikom imprezy materiałów promujących powiat
mrągowski,
f) umieszczenia w widocznym miejscu, w czasie trwania imprezy, herbu powiatu
mrągowskiego.
§6
Nie wywiązanie się ze zobowiązań, o których mowa § 4 i § 5, stanowić może
podstawę do odmowy objęcia przedsięwzięcia lub wydarzenia Patronatem Starosty
Mrągowskiego w przyszłości.
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