REGULAMIN
PRZYZNAWANIA HONOROWEGO PATRONATU ORAZ
PRZYJMOWANIA PRZEZ BURMISTRZA IŁŻY CZŁONKOSTWA
W KOMITECIE HONOROWYM.
1. Honorowym patronatem Burmistrza Iłży mogą być objęte przedsięwzięcia
o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym,
organizowane na terenie Gminy Iłża lub wydarzenia o szczególnym znaczeniu
dla Gminy.
2. Honorowy patronat przyznawany jest w celu podkreślenia szczególnego
charakteru planowanego wydarzenia bezpośrednio związanego z promocją
i kreowaniem pozytywnego wizerunku Gminy Iłża, rozwojem inicjatyw
społecznych,

kulturowych,

naukowych,

gospodarczych,

edukacyjnych,

sportowych i innych korzystnych dla miasta i jego mieszkańców.
3. Z wnioskiem o objęcie wydarzenia patronatem honorowym Burmistrza Iłży
występuje organizator wydarzenia.
4. Wypełniony wniosek należy złożyć w Biurze podawczym Urzędu, Rynek 11 pok.
Nr 3 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Iłży, ul. Rynek 11, 27-100 Iłża
z dopiskiem: "Patronat honorowy" lub przesłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem

skrzynki

na

platformie

ePUAP

adres

skrzynki: /si2mh0g31z/skrytka.
5. Wniosek o objęcie przedsięwzięcia honorowym patronatem Burmistrza Iłży
powinien być dostarczony do Urzędu nie później niż 30 dni przed planowaną
datą wydarzenia.
6. Honorowym patronatem nie obejmuje się przedsięwzięć o charakterze
komercyjnym oraz wydarzeń podczas których przeprowadzane są zbiórki
pieniędzy. W wyjątkowych sytuacjach Burmistrz Iłży może objąć patronatem
takie przedsięwzięcia, jeśli gwarantują one wysoki poziom merytoryczny, nie są
nastawione bezpośrednio na zysk organizatora i zostaną uznane za szczególnie
użyteczne dla miasta i jego mieszkańców.
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7. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych, o honorowy patronat należy
występować każdorazowo.
8. Przyznanie

honorowego

patronatu

nie

oznacza

udziału

Burmistrza

w wydarzeniu jak również deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego.
9. Organizator może zostać poproszony o uzupełnienie informacji w sprawie
planowanego przedsięwzięcia.
10. W przypadku otrzymania honorowego patronatu organizator przedsięwzięcia
jest zobowiązany do poinformowania uczestników oraz współorganizatorów
o tym wyróżnieniu oraz do odpowiedniego oznakowania materiałów
promocyjnych (zaproszenia, plakaty, ulotki) poprzez umieszczenie właściwego
znaku graficznego jak również informacji, że przedsięwzięcie odbywa się pod
patronatem honorowym Burmistrza Iłży. Dodatkowo organizator zobowiązuje
się do dołączenia informacji o honorowym patronacie na swojej stronie
internetowej (jeżeli taka istnieje).
11. Znaki graficzne do pobrania, znajdują się na stronie www.ilza.pl w zakładce
o Gminie.
12. Projekty graficzne należy przesłać na adres email: promocja@ilza.pl w celu
uzyskania akceptacji pod względem poprawności użycia.
13. Zasady dotyczące udzielania honorowych patronatów stosuje się odpowiednio
do spraw związanych z udziałem Burmistrza Iłży w komitetach honorowych.
14. W przypadku niespełnienia przez organizatorów procedur określonych
w regulaminie wniosek nie będzie rozpatrywany.
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