
 
 

 
 

REGULAMIN 
przyznawania Honorowego Patronatu  

Misja Kampinos 
 
 

 

ROZDZIAŁ I  
Zasady przyznawania patronatu Marki Lokalnej Misja Kampinos 

 

§ 1.  
1. Regulamin określa zasady obejmowania i sprawowania Patronatu Honorowego Misja Kampinos 

nad wszelkiego rodzaju imprezami, uroczystościami i wydarzeniami mającymi związek  
z zadaniami wykonywanymi przez Stowarzyszenie ,,Między Wisłą a Kampinosem’’  
o znaczeniu i zasięgu lokalnym oraz ponadlokalnym, zwanymi w treści uchwale 
„przedsięwzięciami”.  

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia ,,Między Wisłą  

a Kampinosem’’ oraz marki lokalnej Misja Kampinos: www.lgdkampinos.pl oraz 

www.misjakampinos.pl.  

3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:  
1) Patronat - Patronat Honorowy Misja Kampinos,  
2) Prezes – Prezes Zarządu Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’,  
3) LGD - Stowarzyszenie ,,Między Wisłą a Kampinosem’’. 

4. Regulamin przyznawania Honorowego Patronatu Misja Kampinos wchodzi w życie od 01 stycznia 
2022 r.  

 

§ 2.  
1. W uzasadnionych przypadkach Prezes może zdecydować o przyznaniu Patronatu 

przedsięwzięciom innym niż określone w § 1 ust. 1, sprzyjającym w szczególności: 

1) promocji marki lokalnej Misja Kampinos, 
2) promocji zdrowia, 
3) rozwojowi edukacji, kultury, turystyki i sportu, 
4) aktywności gospodarczej, 
5) działaniom na rzecz ochrony środowiska, 
6) integracji społeczności lokalnych i regionalnych.  

2. Patronat nie obejmuje inicjatyw o charakterze komercyjnym i reklamowym. 

 
§ 3.  

1. Patronat jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter 

przedsięwzięcia.  
2. Przyznanie Patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego 

przedsięwzięcia.  
3. Patronat nad wydarzeniem nie oznacza, że LGD będzie jego współorganizatorem.  
4. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o Patronat należy występować każdorazowo. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
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5. Przyznanie Patronatu może być uzasadnieniem do wydatkowania środków finansowych 

Programu ,,Patronat Honorowy Misja Kampinos’’, w szczególności na zakup upominków, 

pucharów, statuetek, usług lub innych symbolicznych nagród rzeczowych itd. 
 

 

§ 4.  
1. Patronat może być przyznany przez Prezesa.  
2. Informacja o przyznaniu Patronatu zamieszczana jest na stronie internetowej Marki Lokalnej 

Misja Kampinos w zakładce Program ,,Patronat Honorowy Misja Kampinos’’ oraz przesyłana 

w sposób elektroniczny lub tradycyjny do Organizatora. 
 

 

ROZDZIAŁ II  
Procedura przyznawania Patronatu 

 

§ 5.  
1. Z wnioskiem o objęcie przedsięwzięcia Patronatem występuje jego Organizator.  
2. Organizator przedsięwzięcia mającego charakter imprezy masowej zapewnia spełnienie 

wymogów określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 roku o bezpieczeństwie imprez 

masowych (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 2171 z późn. zm.).  
3. Przed wypełnieniem wniosku o Patronat należy zapoznać się z klauzulą informacyjną 

dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu ,,Między Wisłą  

a Kampinosem’’ oraz niniejszym Regulaminem.    
4. Wzór wniosku o objęcie przedsięwzięcia Patronatem Honorowym Misja Kampinos stanowi 

załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.  
5. Formularz wniosku, o którym mowa w ust. 4 dostępny jest na stronie internetowej                                              

Marki Lokalnej Misja Kampinos: www.misjakampinos.pl.   
6. Prawidłowy wniosek należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia  ,,Między Wisłą  

a Kampinosem’’ ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów (pokój 41) lub przesłać na adres: 

biuro@lgdkampinos.pl przed planowaną datą organizacji przedsięwzięcia.  
7. Wnioski o objęcie przedsięwzięcia Patronatem wpływające do LGD przekazywane są  

do Prezesa. który jest odpowiedzialny za wprowadzenie informacji o przyznanym patronacie 

do ewidencji przyznanych Patronatów, który dostępny będzie w Biurze LGD  

oraz za poinformowanie Organizatora o objęciu przedsięwzięcia Patronatem Honorowym 

Misja Kampinos. 

 

§ 6.  
1. Patronat jest wyróżnieniem honorowym i jest traktowany uznaniowo. Prezes może odmówić 

objęcia przedsięwzięcia Patronatem bez podania przyczyny. Odmowa udzielenia 

przedsięwzięciu Patronatu jest ostateczna. Organizatorowi przedsięwzięcia nie przysługuje 

tryb odwoławczy.  
2. O decyzji Prezesa, Organizator powiadamiany jest niezwłocznie. W uzasadnionych 

przypadkach termin ten może zostać wydłużony (np. konieczność udzielenia dodatkowych 

wyjaśnień, uzupełnienia dokumentów itp.). 

http://www.misjakampinos.pl/
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ROZDZIAŁ III  
Korzystanie z Patronatu 

 

§ 7.  
1. Organizator przedsięwzięcia objętego Patronatem zobowiązany jest do:  

1) zamieszczenia we wszystkich materiałach informacyjno-promocyjnych dotyczących 

wydarzenia np. zaproszeniach, plakatach lub stronie internetowej czy facebooku 

informacji: PATRONAT HONOROWY MISJA KAMPINOS oraz LOGOTYPU MISJA KAMPINOS.  

– zgodnie ze wzorem jaki znajduje się na stronie www.misjakampinos.pl, 

2) umieszczenia informacji dotyczącej przyznanego wyróżnienia w przekazach medialnych 

dotyczących przedsięwzięcia, 

3) umieszczenia w widocznym miejscu elementów systemu identyfikacji wizualnej marki 

lokalnej MISJA KAMPINOS (roll up, ścianka lub baner z logotypem Misji Kampinos) podczas 

trwania przedsięwzięcia objętego Patronatem. Elementy te zostaną wypożyczone 

Organizatorowi na czas trwania przedsięwzięcia przez LGD. 

4) złożenia sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia w terminie 10 dni po jego zakończeniu. 

Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu, 

5) sporządzenia i przesłania dokumentacji fotograficznej przedsięwzięcia, w liczbie min. 5 szt. 

wybranych zdjęć, pocztą elektroniczną na adres biuro@lgdkampinos.pl, w ciągu  

3 dni po zakończeniu przedsięwzięcia.  
2. Z chwilą przekazania zdjęć LGD nabywa prawo do ich nieodpłatnego wykorzystania w swoich 

publikacjach promocyjnych, prasowych oraz stronie internetowej. 

3. Organizator może upublicznić informację o Patronacie, po otrzymaniu pisemnej odpowiedzi. 

4. Fakt przyznania Patronatu nie może być wykorzystywany w celach komercyjnych                                         
i marketingowych. 

5. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 lit. 4) dostępny jest na stronie internetowej  
Marki Lokalnej Misja Kampinos www.misjakampinos.pl  

6. Niewywiązanie się ze zobowiązań, o których mowa w ust. 1, 2, 3, 4 i 5 stanowi podstawę odmowy 
przyznania organizatorowi przedsięwzięcia Patronatu oraz domagania się zwrotu przekazanego 
wsparcia przyznanego w ramach Programu ,,Patronat Honorowy Misja Kampinos’’.   
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