
 
 

 

Regulamin przyznawania Honorowego Patronatu  
Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot 

 
§1 

1. Regulamin określa zasady obejmowania imprezy/przedsięwzięcia/wydarzenia Honorowym Patronatem 
Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. 

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
Patronacie – należy przez to rozumieć Honorowy Patronat Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny 
Gdańsk-Gdynia-Sopot. 
OMGGS – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. 
Imprezie – należy przez to rozumieć imprezę, wydarzenie, konkurs lub przedsięwzięcie, którego 
organizatorzy ubiegają się o Patronat. 
Wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o objęcie Imprezy Patronatem. 

3. Skutkiem złożenia Wniosku jest przyjęcie przez organizatora Imprezy wszystkich postanowień niniejszego 
Regulaminu, jako wiążących dla Organizatora. Organizator Imprezy uznaje uprawnienia OMGGS, 
wynikające z Regulaminu i zrzeka się wszelkich roszczeń wobec OMGGS związanych z realizacją tych 
uprawnień. 

§2 
1. Patronatem mogą być objęte Imprezy o zasięgu regionalnym, metropolitalnym, ogólnopolskim 

i międzynarodowym.  
2. Patronat jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter Imprezy. 
3. Przyznanie Patronatu oznacza zamieszczanie informacji o wydarzeniu na stronie internetowej i/lub 

w mediach społecznościowych OMGGS oraz ewentualne inne działania uzgodnione z organizatorem 
Imprezy. 

4. Przyznanie patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego i organizacyjnego. 
§3 

1. Z Wnioskiem, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, występuje organizator Imprezy. 
2. W przypadku Imprez cyklicznych z Wnioskiem należy zwracać się każdorazowo, przed każdą kolejną 

edycją Imprezy. 
3. Do Wniosku należy dołączyć program lub regulamin Imprezy. 
4. Wniosek, wraz z załącznikami, powinien być złożony nie później niż na miesiąc przed rozpoczęciem 

Imprezy. OMGGS nie ma obowiązku rozpatrzenia Wniosku złożonego po tym terminie. 
5. Formularz Wniosku, który jest załącznikiem nr 1 do Regulaminu, dostępny jest na stronie internetowej 

www.metropoliagdansk.pl/kontakt/patronat 
6. Wnioski złożone w innej formie, niż stanowi to załącznik nr 1 do Regulaminu, nie zostaną rozpatrzone. 
7. Wypełniony Wniosek, wraz z załącznikami, należy przesłać na adres: Stowarzyszenie Obszar 

Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk lub na adres e-mail: 
biuro@metropoliagdansk.pl. 

8. Złożenie Wniosku nie jest jednoznaczne z automatycznym przyznaniem Patronatu. Organizator może być 
poproszony o złożenie dodatkowych wyjaśnień w sprawie planowanej Imprezy. Obowiązkiem 
organizatora jest niezwłoczne udzielenie wyjaśnień.  

9. Organizator otrzymuje pisemną informację o przyznaniu, bądź odmowie przyznania Patronatu, nie później 
niż 11 dni roboczych od daty wpłynięcia Wniosku. Decyzja nie wymaga uzasadnienia i nie ma od niej 
odwołania. 

10. W toku postępowania organizator może zostać poproszony o dodatkowe wyjaśnienia. W takim przypadku 
termin powyższy liczony jest od dnia otrzymania wyjaśnień.  

§4 
1. Organizator Imprezy, której został przyznany Patronat jest zobowiązany do poinformowania 

współorganizatorów i uczestników o przyznanym wyróżnieniu. 



 
 

 

2. Organizator Imprezy objętej Patronatem ma obowiązek umieszczania logotypu OMGGS oraz informacji 
na temat Patronatu we wszystkich materiałach promocyjnych, informacyjnych i reklamowych dotyczących 
Imprezy oraz zobowiązany jest do wzmiankowania faktu przyznania Patronatu w przekazach medialnych 
dotyczących Imprezy.  

3. Organizator Imprezy, której został przyznany Patronat zobowiązany jest przesłać na adres 
biuro@metropoliagdansk.pl, w terminie 7 dni od zakończenia Imprezy, trzech zdjęć [format .jpg, 300dpi] 
i pisemnej relacji [format .doc] z Imprezy, udzielając prawa do nieodpłatnego wykorzystania przez OMGGS 
przesłanych materiałów.  

§5 
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach OMGGS może cofnąć decyzję o udzieleniu Patronatu, o czym 

organizator zostanie poinformowany pisemnie.  
2. Odebranie Patronatu nakłada na organizatora obowiązek natychmiastowego zaprzestania używania 

logotypów i innych oznaczeń OMGGS, jak również wskazywania w jakiejkolwiek formie, iż Impreza objęta 
jest Patronatem. 

§6 
1. Regulamin przyznawania Patronatu wchodzi w życie z dniem 1 maja 2020 roku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu Przyznawania Honorowego Patronatu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 
 



 
 

 

 
 
 
…………………….…………………         ……..………………..………….        
(pieczęć wnioskodawcy)                           (miejscowość, data) 
 

WNIOSEK O OBJĘCIE HONOROWYM PATRONATEM STOWARZYSZENIA OBSZAR METROPOLITALNY 
GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT IMPREZY 

 

Organizator/organizatorzy Imprezy 

Nazwa wnioskodawcy  

Siedziba 
(miasto, kod pocztowy, 
ulica, nr domu) 

 

Rodzaj organizatora 
(zaznaczyć właściwe) 

◻Organizacja społeczne 
◻Osoba prywatna 
◻Firma komercyjna 
◻Inne 

Osoba do kontaktu ze strony 
Wnioskodawcy 

 

Adres e-mail  

Telefon kontaktowy  

Współorganizatorzy 
Imprezy 

 

Opis Imprezy 

Nazwa  

Termin  

Miejsce organizacji  

Cel  

Zasięg Imprezy 
(zaznaczyć właściwe) 

◻Metropolitalny 
◻Regionalny 
◻Ogólnopolski 
◻Międzynarodowy 



 
 

 

Przewidywana liczba uczestników 
(zaznaczyć właściwe) 

◻do 50 osób 
◻od 51 do 100 
◻od 101 do 500 
◻od 501 do 1000 
◻powyżej 1000 

Charakter Imprezy 

◻kulturalny 
◻sportowy 
◻edukacyjny 
◻inny (podać jaki) 

Patronat medialny 
(wymienić) 

 

Patronat honorowy 
(wymienić) 

 

Załączniki  

Program Imprezy  

Projekt materiałów promujących  
Imprezę 

 

Inne  

Podpis i pieczęć wnioskodawcy 

 

 
Wniosek, wraz z załącznikami, powinien zostać złożony nie później niż na miesiąc przed planowaną datą organizacji 

Imprezy. 
 

Wypełniony formularz, wraz z załącznikami, należy przesłać na adres: 
 

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, 
Ul. Długi Targ 39/40, 

80-830 Gdańsk 
 

lub na adres e-mail: biuro@metropoliagdansk.pl 


