Regulamin przyznawania patronatów Polskiego Komitetu
Paraolimpijskiego

Niniejszy regulamin normuje tryb i zasady nadawania patronatów przez Polski Komitet
Paraolimpijski.

1. Patronat Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego (dalej jako: „PKPar”) lub patronatu
honorowego PKPar może być przyznany wydarzeniom, projektom lub imprezom
sportowym zgodnych ze statutem PKPar (dostępnym na stronie internetowej:
https://paralympic.org.pl/o-nas/statut/).
2. Patronat PKPar (dalej jako: „Patronat”) może być przyznany wydarzeniom, projektom
lub imprezom sportowym, odbywającym się na terenie Polski oraz na arenie
międzynarodowej.
3. Patronat przyznawany jest na wniosek organizatora danego wydarzenia (dalej jako:
„Organizator”) złożony najpóźniej miesiąc przed planowanym rozpoczęciem
wydarzenia.
4. Obligatoryjnym elementem wniosku jest załącznik w postaci programu wydarzenia lub
regulaminu konkursu – w zależności od formy organizowanego wydarzenia.
5. Organizator występuje do PKPar z wnioskiem o objęcie Patronatem. Wniosek w sprawie
objęcia Patronatem należy:
a) złożyć poprzez wypełnienie formularza online znajdującego się na stronie:
https://paralympic.org.pl/o-nas/patronat/
b) lub przesłać pocztą na adres:
Polski Komitet Paraolimpijski
ul. Konwiktorska 9 lok. 2
00-216 Warszawa,
c) lub złożyć osobiście w wyżej wskazanej siedzibie PKPar.
6. Objęcie patronatem jest wyróżnieniem honorowym i nie oznacza osobistego udziału w
wydarzeniu Prezesa PKPar lub innego przedstawiciela PKPar, ani deklaracji wsparcia
finansowego, rzeczowego oraz organizacyjnego.
7. O objęciu lub odmowie objęcia Patronatem Organizator zostanie poinformowany
pisemnie, pocztą elektroniczną lub tradycyjną.
8. Objęcie lub odmowa objęcia Patronatem nie wymaga uzasadnienia. Odmowa objęcia
Patronatem ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej środek odwoławczy.

9. Patronat na wydarzenie cykliczne przyznawany jest oddzielnie na każdą edycję
wydarzenia. Przyznanie Patronatu na jedno z wydarzeń danej organizacji, nie oznacza
przyznania Patronatu na wszystkie wydarzenia tej organizacji.
10. W przypadku przyznania Patronatu Organizator wydarzenia zobowiązany jest do
umieszczenia

w

materiałach

informacyjno-promocyjnych

związanych

z

tym

wydarzeniem:
a) Informacji o objęciu wydarzenia Patronatem PKPar,
b) Logotypu

PKPar

(dostępnego

na

stronie

internetowej:

https://paralympic.org.pl/o-nas/patronat/), (dalej jako: „Logotyp PKPar” lub

„Logotyp”).
11. W przypadku przyznania Patronatu logotyp PKPar musi zostać wyeksponowany zgodnie
z wytycznymi znajdującymi się w Księdze Znaku PKPar (dostępnej na stronie
internetowej: https://paralympic.org.pl/o-nas/patronat/).
12. Wszystkie materiały zawierające logotyp PKPar, zanim zostaną upublicznione, muszą
zostać zaakceptowane przez PKPar.
13. Udzielenie Patronatu równoznaczne jest z udzieleniem licencji czasowej, nieodpłatnej,
niewyłącznej, bez możliwości dalszego jej udzielania, na korzystanie na terenie Polski i
arenie

międzynarodowej,

z

logotypu

(dostępnego

na

stronie

internetowej:

https://paralympic.org.pl/o-nas/patronat/).
14. Logotyp może być wykorzystywany na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania lub zwielokrotniania logotypu: stosowanie, wytwarzanie,
utrwalenie i przechowywanie, kopiowanie logotypu z zastosowaniem dowolnej
techniki niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
wszelkimi znanymi technikami, w tym cyfrowymi, elektronicznymi, wszelkimi
technikami video, technikami poligraficznymi, wprowadzania do pamięci
komputera, eksploatowania na dowolnej liczbie stacji roboczych, z możliwością
upubliczniania w Internecie lub w sieciach zamkniętych – materiałów, na
których znajduje się logotyp,
b) w zakresie rozpowszechniania materiałów, na których widnieje logotyp w
sposób inny niż określony w pkt. a) powyżej: publiczne wykonanie,
wyświetlenie, odtworzenie, wystawienie oraz reemitowanie i nadawanie,
ponadto publiczne udostępnianie tych materiałów w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np.
Internet).

15. Zabronione jest stosowanie przez Organizatora innego logotypu niż logotyp, o którym
mowa w pkt. 10 b).
16. Wyjątkiem od zakazu określonego w pkt. 14 może być wykorzystanie innego niż
określone w Księdze Znaku tła logotypu (białe/czarne/czerwone). Powyższe
odstępstwo może zaistnieć jedynie w przypadku uzyskania wcześniejszej akceptacji
PKPar wyrażonej w formie pisemnej.
17. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku:
a) używania innego logotypu niż ten określony w pkt. 10 b), poza wyjątkiem
określonym w pkt. 15 lub wykorzystaniem tego logotypu w celu promocji lub
sprzedaży usług lub produktów,
b) zorganizowania

wydarzenia

z

rażącym

naruszeniem

powszechnie

obowiązujących przepisów prawa,
PKPar może podjąć decyzję o odebraniu Patronatu, o czym Organizator zostanie niezwłocznie
powiadomiony w formie pisemnej.
18. W przypadku odebrania Patronatu Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego
usunięcia informacji o objęciu Patronatem, w tym zaprzestania, używania logotypu.
Wszelkie koszty związane z usunięciem ww. informacji ponosi Organizator.
19. W ramach Patronatu Organizator zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej
przestrzeni promocyjnej umożliwiającej rozstawienie w należyty sposób nośników
reklamowych w przestrzeni Wydarzenia m.in. takich jak rollup, ścianka reklamowa lub
baner.
20. Rodzaj, liczba oraz sposób ekspozycji nośników reklamowych, określonych w pkt. 18
zostanie ustalona z PKPar w terminie 10 dni przed organizowanym Wydarzeniem.
21. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu przysługuje wyłącznie PKPar.
22. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie rozstrzyga PKPar.
23. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie częściowo lub w
całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania to wszelkie inne
postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.
24. Powyższe zasady Regulaminu obowiązują także w przypadku wystąpienia przez
Organizatora z wnioskiem o udział Prezesa PKPar lub przedstawiciela PKPar w
wydarzeniu lub Komitecie Honorowym.

