
REGULAMIN OBEJMOWANIA IMPREZ LUB WYDARZEŃ PATRONATEM HONOROWYM ZWIĄZKU 

POLKSIE OKNA I DRZWI 

 

1.Kryteria przyznawania patronatu 

a) Patronat honorowy Polskiego związku Okna i Drzwi jest wyróżnieniem podkreślającym wyjątkowy 

charakter wydarzeń i inicjatyw. 

b) Wyróżnieniem tym obejmowane są najważniejsze przedsięwzięcia z zakresu cykliczne oraz 

jubileuszowe, o zasięgu ogólnopolskim lub regionalnym i promujące stolarkę budowlaną. 

c) Patronat ma charakter jednorazowy. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o patronat należy 

występować każdorazowo. 

d) Objęcie przez Związek Polskie Okna i Drzwi imprezy lub wydarzenia patronatem nie oznacza 

jednocześnie deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego. 

e) Wnioski rozpatrywane są w terminie 7 dni od daty wpłynięcia wniosku. Wzór wniosku o objęcie 

patronatem honorowym stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

f) Patronat jest wyróżnieniem honorowym 

2. Wnioski 

a) Wniosek o patronat honorowy składa organizator imprezy lub wydarzenia. 

b) Wniosek powinien zawierać: 

- cel przedsięwzięcia 

- opis i program imprezy 

- oświadczenie zapewniające, że w związku z przedsięwzięciem lub wydarzeniem nie będą 

prowadzone żadne działania o charakterze promocyjnym konkretnych produktów, usług czy firm, 

- listę współorganizatorów, partnerów, patronów, sponsorów, członków komitetów honorowych lub 

organizacyjnych oraz listy innych osób prawnych i fizycznych, których nazwy (nazwiska) lub logo będą 

publikowane w związku z wydarzeniem, 

- informacje o organizatorze oraz o osobach upoważnionych do jego reprezentowania 

- Wniosek powinien być złożony w wersji elektronicznej poprzez uzupełnienie formularza dostępnego 

na oficjalnej stronie internetowej Związku POiD…….lub przesłany pocztą na adres: Związek Polskie 

Okna i Drzwi ul. Elektronowa 2 lok 1.22, 03-219 Warszawa. 

- W przypadku gdy wniosek został złożony w wersji elektronicznej organizator otrzymuje odpowiedź 

o przyznaniu bądź o odmowie przyznania patronatu drogą mailową. Gdy wniosek został wysłany 

pocztą organizator otrzymuje pisemną odpowiedź o przyznaniu bądź o odmowie przyznania 

patronatu. 

- Odmowa przyznania patronatu jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia. 

 

 



 

3. Otrzymanie patronatu honorowego Związku Polskie Okna i Drzwi zobowiązuje organizatora do: 

- Umieszczenia właściwego logotypu POiD oraz informacji o patronacie honorowym we wszystkich 

materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych. Każde użycie logo lub oficjalnego hasła 

Związku  musi być zgłoszone mailem na adres: biuro@poid.eu i zaakceptowane przez Związek POiD. 

- Komunikowania o patronacie honorowym w przekazach medialnych dotyczących imprezy. 

- Przygotowanie sprawozdania z przebiegu wydarzenia, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do 

niniejszego regulaminu i przesłania go do biura Związku POiD na adres Związku Polskie Okna i Drzwi z 

siedziba przy ul. Elektronowa 2 lok 1.22, 03-219 Warszawa 

a) Sprawozdanie, o którym mowa powinno mieć formę informacji opisowej oraz zawierać: 

- Dokumentację zdjęciową, potwierdzającą uzgodnioną formę ekspozycji logotypu POiD 

- monitoring mediów pod kątem relacji z imprezy 

- Opis zrealizowanych działań na rzecz POiD,  

- Liczbę uczestników imprezy lub inne statystyki wskazujące na zasięg projektu, 

b) Organizator imprezy musi wyrazić zgodę na: 

- przeniesienie praw autorskich do POiD materiałów zdjęciowych oraz zarejestrowanych materiałów 

filmowych na potrzeby działalności statutowej POiD;  

- używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie przekazanych do POiD materiałów 

fotograficznych i filmowych zawierających wizerunek i wypowiedzi uczestników imprezy lub 

wydarzenia, utrwalonych podczas jego realizacji jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach (w tym 

w postaci fotografii i dokumentacji filmowej lub dźwiękowej). 

 

mailto:biuro@poid.eu

