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Wójta Gminy Sławno  
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R E G U L A M I N 

 

PRZYZNAWANIA PATRONATU HONOROWEGO LUB UCZESTNICTWA 

 WÓJTA  GMINY SŁAWNO  W KOMITECIE HONOROWYM 

 

§ 1. Zasady obejmowania patronatem honorowym lub uczestnictwa  Wójta  Gminy Sławno 

       w komitecie honorowym 

1. Objęcie patronatu honorowego przez Wójta  Gminy Sławno  lub udział Wójta  Gminy 

Sławno  w komitecie honorowym są wyróżnieniami honorowymi podkreślającymi 

szczególny charakter wydarzeń lub przedsięwzięć bezpośrednio związanych z promocją, 

rozwojem i funkcjonowaniem Gminy Sławno. 

2. Patronat honorowy Wójta  Gminy Sławno  lub uczestnictwo Wójta  Gminy Sławno   

w komitecie honorowym mogą być przyznane wydarzeniom lub przedsięwzięciom o 

charakterze lokalnym lub regionalnym, które wpisują się  w zadania  Gminy Sławno, ze 

szczególnym uwzględnieniem promocji Gminy Sławno i tworzenia  oraz kreowania jej 

pozytywnego wizerunku. 

3. Objęcie przez Wójta  Gminy Sławno   patronatu honorowego lub udział Wójta  Gminy 

Sławno w komitecie honorowym nie oznacza jednocześnie deklaracji wsparcia 

finansowego lub organizacyjnego ze strony Gminy  Sławno  dla organizatora. 

4. Wójt Gminy Sławno  w związku  z objęciem  patronatu honorowego lub udziałem  

w komitecie honorowym przedsięwzięcia może być fundatorem nagród, jeżeli organizator 

zwróci się z pisemną prośbą  o ich ufundowanie. 

§ 2.Procedura obejmowania patronatu honorowego przez Wójta  Gminy Sławno  lub udziału 

      w komitecie honorowym. 

1. Organizatorzy wydarzenia lub przedsięwzięcia zwracają się z wnioskiem do Wójta  

Gminy Sławno  o przyznanie patronatu honorowego lub udział Wójta  Gminy Sławno  w 

komitecie honorowym wydarzenia lub przedsięwzięcia .  

2. Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić w szczególności: 

1) cel przedsięwzięcia; 

2) proponowaną formę zaangażowania się Wójta  Gminy Sławno   

3) szczegółowy program imprezy; 

4) informacje o organizatorze oraz o osobach nim zarządzających; 

5)listę współorganizatorów, partnerów, patronów, sponsorów, członków komitetów 

    honorowych     lub organizacyjnych oraz listy innych osób prawnych i fizycznych, 

    których nazwy (nazwiska) lub loga będą publikowane w związku z wydarzeniem; 

6) oświadczenie zapewniające, że w związku z przedsięwzięciem lub wydarzeniem nie 

będą prowadzone żadne działania o charakterze promocyjnym konkretnych 

produktów, usług czy firm, w szczególności w takiej formie, która mogłaby sugerować 
poparcie Wójta  Gminy Sławno  lub Urzędu  Gminy w Sławnie  dla nich; 

3. Wniosek o przyznanie patronatu honorowego dostępny jest w postaci formularza na 

stronie internetowej www.ugslawno.pl   oraz w Referacie  Oświaty, Zamówień 

Publicznych, Kultury i Sportu . 

4. Wniosek winien być złożony w  Urzędzie  Gminy w Sławnie, ul. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 31; 26-332  Sławno; 

5. Wniosek o objęcie patronatu honorowego lub udział  Wójta  Gminy Sławno  w komitecie 

honorowym składa się nie później niż na 15 dni przed dniem wydarzenia lub 

przedsięwzięcia. 

6. Wniosek złożony po tym terminie nie będzie rozpatrywany, za datę przyjęcia wniosku 

uznaje się datę wpływu wniosku do  Urzędu Gminy w Sławnie . 

http://www.ugslawno.pl/


7. O objęciu (odmowie objęcia) przez Wójta Gminy Sławno  patronatu honorowego lub jego  

udziale (odmowie udziału) w komitecie honorowym organizator powiadomiony zostanie 

w formie pisemnej. 

8. Odmowa objęcia patronatu honorowego lub udziału Wójta Gminy Sławno  w komitecie 

honorowym jest ostateczna. Wnioskodawcy nie przysługuje tryb odwoławczy. 

 

§ 3.Warunki związane z realizacją patronatu honorowego lub udziałem Wójta Gminy 

       Sławno w komitecie honorowym 

1. Organizator wydarzenia lub przedsięwzięcia, nad którym Wójt Gminy Sławno  objął 

patronat honorowy lub zgodził się na udział w komitecie honorowym, informuje 

współorganizatorów i uczestników o przyznanym wyróżnieniu honorowym. 

2. W przypadku objęcia przez Wójta Gminy Sławno  patronatu honorowego lub zgody na 

udział w komitecie honorowym organizator umieszcza informację o tym we wszystkich 

materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją przedmiotowego 

wydarzenia lub przedsięwzięcia. 

3. Podczas trwania wydarzenia lub przedsięwzięcia, nad którym Wójt Gminy Sławno  objął 

patronat honorowy lub uczestniczy w komitecie honorowym, organizator umieszcza  

w widocznym miejscu herb Gminy Sławno.  

4. Objęcie patronatu honorowego lub udział  Wójta Gminy Sławno  w komitecie 

honorowym wiąże się z obowiązkiem złożenia przez organizatora  pisemnej informacji  z 

przebiegu wydarzenia lub przedsięwzięcia wraz z dokumentacją zdjęciową. 

5. Wójt Gminy Sławno może w szczególnie uzasadnionych przypadkach  postanowić  

o cofnięcia Patronatu, o czym niezwłocznie informuje organizatora.  

6. Odebranie patronatu  skutkuje obowiązkiem  natychmiastowym zaprzestaniem używania  

wszelkich  uprawnień związanych z jego udzieleniem. 

 

 

 


