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Cel instrukcji: ustalenie zasad i trybu postępowania w przypadku składanych wniosków o patronat
honorowy i udział w komitecie honorowym Prezydenta Miasta Płocka.
OPIS POSTĘPOWANIA
1. Patronat honorowy jest wyrazem wyróżnienia, podkreślającego szczególny charakter uroczystości lub
imprezy. Patronatami mogą być objęte wydarzenia, które posiadają szczególną rangę kulturową, społeczną,
promocyjną lub inne uznane przez Prezydenta Miasta za ważne.
2. Organizator przedsięwzięcia składa do Biura Obsługi Klienta pismo adresowane do Prezydenta, najpóźniej w
terminie do 30 dni przed planowanym wydarzeniem. Pismo złożone po terminie może nie zostać rozpatrzone.
W szczególnych przypadkach pismo złożone w terminie późniejszym niż określony niniejszą procedurą może
zostać rozpatrzone, gdy cel i znaczenie przedsięwzięcia ma szczególnie istotne znaczenie dla mieszkańców
Płocka, promocji miasta lub wspiera istotne idee społeczne.
3. Pismo powinno zawierać:
a) nazwę organizatora przedsięwzięcia i organizacje współpracujące,
b) nazwę, termin i miejsce przedsięwzięcia,
c) krótki opis projektu przedsięwzięcia (cel realizacji, grupa odbiorców, zasięg),
d) wstępny scenariusz,
e) stopień zaawansowania przedsięwzięcia (organizacyjny i finansowy),
f) inne oczekiwania w stosunku do Urzędu.
4. Rejestrem honorowych patronatów Prezydenta Miasta Płocka i obsługą pism zajmuje się Wydział Promocji i
Informacji - Oddział Informacji Miejskiej - Zespół Komunikacji Społecznej.
5. Decyzję o przyznaniu patronatu podejmuje osobiście Prezydent Miasta Płocka.
6. Organizator przedsięwzięcia, które uzyska honorowy patronat Prezydenta zobowiązany jest do:
a) zamieszczenia informacji o uzyskanym patronacie wraz z zamieszczeniem Herbu Miasta Płocka w stosownym
miejscu (załącznik nr 2 do instrukcji) na wszystkich materiałach promujących przedsięwzięcie,
b) wystawienie podczas imprezy roll-upu Urzędu Miasta Płocka (odbiór i zwrot roll-upów leży w gestii
organizatora przedsięwzięcia),
c) przedstawienia do Wydziału Promocji i Informacji - Zespołu ds. Wizerunku projektu materiałów promocyjnych
przed ich rozpowszechnieniem, celem uzgodnienia,
d) poinformowania uczestników w trakcie uroczystości/imprezy o fakcie objęcia przez Prezydenta honorowego
patronatu,
e) przekazania kompletu materiałów/publikacji oraz krótkiego sprawozdania (np. fotograficznego) z
przedsięwzięcia po zakończeniu wydarzenia.
W szczególnych przypadkach wymaga się odrębnych uzgodnień z Wydziałem Promocji i Informacji.
Autor dokumentu:
Joanna Krzemińska – Zespół
Komunikacji Społecznej

Zatwierdził merytorycznie:
Monika Maron-Kozicińska Kierownik Oddziału Informacji
Miejskiej

Zatwierdził do użytkowania:
Marcin Uchwał – Sekretarz Miasta
Płocka
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7. W przypadku gdy organizator prowadzi stronę internetową zobowiązany jest do zamieszczenia na niej
informacji o przyznanym patronacie wraz z linkiem do strony www.plock.eu.
8. Objęcie patronatem przedsięwzięcia nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego czy
organizacyjnego dla wnioskodawcy, ani też osobistego udziału Prezydenta Miasta Płocka.
9. Odmowa objęcia przedsięwzięcia patronatem nie wymaga podania uzasadnienia.
10. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o patronat honorowy należy występować każdorazowo.
11. W szczególnych przypadkach Prezydent Miasta Płocka może unieważnić decyzję o objęciu patronatu, o czym
organizator jest poinformowany niezwłocznie w formie pisemnej. Odebranie patronatu skutkuje obowiązkiem
natychmiastowego zaprzestania używania wszelkich uprawnień związanych z jego udzieleniem.
12. Niniejsza instrukcja nie dotyczy wydarzeń objętych stałym patronatem Prezydenta, wymienionych w
załączniku nr 1 do instrukcji.
Załącznik nr 1 : Wykaz przedsięwzięć objętych stałym patronatem Prezydenta Miasta Płocka
1. Międzynarodowy Festiwal Szachowy "Tumska Wieża"
2. Orlen Polish Open - Międzynarodowy Turniej Osób na Wózkach
3. Międzynarodowy Festiwal Piłki Ręcznej
4. Puchar Polski w Wioślarstwie - Memoriał Juliusza Kawieckiego
5. Bieg Tumski - cykliczna impreza lekkoatletyczna.
6. Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego (Zespół Szkół nr 1 we współpracy z
Komendą Miejską Policji)
7. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarowej „Młodzież zapobiega pożarom” (Szkoła Podstawowa nr 1)
8. Międzyszkolna Liga Przedmiotowa (Szkoła Podstawowa nr 3, Gimnazjum nr 8)
9. Ogólnopolski Konkurs Mechaniczny (Zespół Szkół Technicznych)
10. Piknik Europejski
11. Dni Historii Płocka
12. Jarmark Tumski
13. Rynek Sztuki

Załącznik nr 2 : Wzór Herbu Miasta Płocka:

Autor dokumentu:
Joanna Krzemińska – Zespół
Komunikacji Społecznej

Zatwierdził merytorycznie:
Monika Maron-Kozicińska Kierownik Oddziału Informacji
Miejskiej

Zatwierdził do użytkowania:
Marcin Uchwał – Sekretarz Miasta
Płocka

