
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 99/2021 

Burmistrza Gminy Sułkowice  

z dnia 23 sierpnia 2021 r. 

 

Regulamin obejmowania wydarzeń Patronatem Honorowym Burmistrza Gminy Sułkowice 

 

Patronat Burmistrza Gminy Sułkowice jest wyróżnieniem mającym szczególny charakter 

wydarzenia oraz podkreślającym jego rangę społeczną, kulturową i promocyjną. Patronat 

przyznawany jest wydarzeniom o charakterze lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim lub 

międzynarodowym, których realizacja wpłynie na promocję Gminy Sułkowice oraz 

kształtowanie jej pozytywnego wizerunku.  

 

§ 1. 

1. Wniosek o przyznanie Patronatu Honorowego Burmistrza Gminy Sułkowice składa 

organizator lub współorganizator wydarzenia. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2  

do Zarządzenia Burmistrza.  

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 należy złożyć w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim 

w Sułkowicach, przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 

Sułkowice, przesłać na elektroniczną skrzynkę e-PUAP, adres: /v6i252vype/SkrytkaESP,  

bądź wysłać w formie e - mailowej na adres: sulkowice@sulkowice.pl w terminie co najmniej 

30 dni przed planowaną datą wydarzenia.  

3. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać skrócony, przy czym minimalny 

termin wynosi 14 dni.  

4. Warunkiem rozpatrzenia wniosku o nadanie Patronatu Honorowego Burmistrza Gminy 

Sułkowice jest prawidłowo wypełniony wniosek o którym mowa w ust. 1. 

§ 2. 

1. Objęcie Patronatem Honorowym Burmistrza Gminy Sułkowice nie oznacza deklaracji 

wsparcia finansowego bądź organizacyjnego. 

2. Organizator ma możliwość wystąpienia o wsparcie finansowe i/lub organizacyjne 

wydarzenia objętego Patronatem Honorowym Burmistrza Gminy Sułkowice. 

3. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 może dotyczyć wyłącznie działań mających 

na celu promocję Gminy Sułkowice. 

§ 3. 

Organizator może zostać wezwany do przedstawienia dodatkowych informacji dotyczących 

organizowanego wydarzenia.  

 



§ 4. 

 Otrzymanie Patronatu Honorowego Burmistrza Gminy Sułkowice zobowiązuje organizatora 

do:  

1) Zamieszczenia informacji o treści: Patronat Honorowy Burmistrz Gminy Sułkowice  

wraz z herbem Gminy Sułkowice w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących 

wydarzenia objętego patronatem. Herb Gminy Sułkowice stanowi załącznik nr 3  

do Zarządzenia Burmistrza.  

2) Przekazanie do Urzędu Miejskiego w Sułkowicach na nośniku elektronicznym bądź na adres 

e-mail: sulkowice@sulkowice.pl w terminie 7 dni od daty wydarzenia, relacji z przebiegu 

wydarzenia objętego Patronatem oraz związanej z nim dokumentacji fotograficznej. Id: 

7BBFE3A5-7587-4A78-88F9-1EA4B2ED9710. Przyjęty Strona 1  

§ 5. 

Złożenie wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 1 jest równoznaczne z wyrażeniem  

przez organizatora/organizatorów zgody na wykorzystanie przez Urząd Miejski w Sułkowicach 

w celach informacyjno - promocyjnych wszelkich udostępnionych materiałów,  

w tym fotograficznych i tekstowych związanych z wydarzeniem, na które został przyznany 

Patronat.  

§ 6. 

Udostępniając materiały, o których mowa w § 4 pkt. 2 organizator zobowiązuje się, że jako 

Administrator Danych Osobowych dopełnił wszelkich obowiązków związanych z realizacją 

postanowień art. 13 ust. 1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  

oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (WE).  

§ 7. 

1. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Gminy Sułkowice może postanowić o cofnięciu 

Patronatu, o czym poinformuje organizatora wydarzenia.  

2. Cofnięcie patronatu skutkuje obowiązkiem natychmiastowego zaprzestania używania 

nazwy oraz herbu Gminy Sułkowice do celów promujących dane wydarzenie.  

§ 8. 

Niespełnienie warunków określonych w niniejszym Regulaminie może stanowić podstawę  

do odmowy przyznania organizatorowi Patronatu i/lub wsparcia finansowego. 


