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§ 1 

 

1. Regulamin określa zasady: 

a) obejmowania przedsięwzięć Honorowym Patronatem Stowarzyszenia Inicjatyw Kryminalistycznych; 

b) obejmowania przedsięwzięć Patronatem Medialnym przez portal Kryminalistyka. 

2. Ilekroć w regulaminie mówi się o:  

a) Honorowym Patronacie, należy przez to rozumieć patronat Stowarzyszenia Inicjatyw Kryminalistycznych; 

b) Patronacie Medialnym, należy przez to rozumieć patronat portalu Kryminalistyka; 

c) przedsięwzięciu, należy przez to rozumieć wydarzenie, projekt lub publikację, których organizator ubiega się 

o objęcie Patronatem; 

d) wniosku, należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie Honorowego Patronatu Stowarzyszenia Inicjatyw 

Kryminalistycznych lub Patronatu Medialnego przez portal Kryminalistyka. 

 

 

§ 2 

 

1. Honorowy Patronat Stowarzyszenia Inicjatyw Kryminalistycznych jest wyróżnieniem, podkreślającym szczególny 

charakter przedsięwzięcia.  

2. Wyróżnieniem tym obejmowane są najważniejsze przedsięwzięcia o zasięgu ogólnopolskim, międzynarodowym lub 

regionalnym, a także inne wydarzenia o wysokiej randze, których tematyka wpisuje się w działalność statutową 

Stowarzyszenia Inicjatyw Kryminalistycznych. 

3. Portal Kryminalistyka obejmuje patronatem medialnym przedsięwzięcia o charakterze naukowym, społecznym, 

edukacyjnym, których tematyka ma duże znaczenie dla pogłębiania wiedzy i popularyzacji kryminalistyki oraz nauk 

pokrewnych. 

4. Przyznanie Honorowego Patronatu oraz Patronatu Medialnego nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego i 

organizacyjnego.  

5. Honorowy Patronat jest wyróżnieniem uznaniowym. Prezes SIK może odmówić objęcia Honorowym Patronatem 

przedsięwzięcia bez podania przyczyny. 

 

 

§ 3 

 

1. Z wnioskiem występuje organizator przedsięwzięcia. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu. Wniosek dostępny jest na stronie internetowej www.krymimalistyka.org.pl.  



 

www.kryminalistyka.org.pl 

redakcja@kryminalistyka.org.pl 

 

 

    2 
 

2. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o Honorowy Patronat oraz Patronat Medialny należy występować 

każdorazowo.  

3. Prawidłowo wypełniony wniosek powinien być złożony w siedzibie SIK lub drogą elektroniczną na adres: 

reklama@kryminalistyka.org.pl w terminie do 14 dni przed planowanym przedsięwzięciem. Wniosek złożony po 

tym terminie może nie zostać rozpatrzony.   

4. W uzasadnionych przypadkach prezes SIK może uwzględnić wniosek złożony po terminie określonym w § 3 ust. 3.  

5. Do wniosku o patronat należy dołączyć pismo zawierające opis wydarzenia, program oraz materiały promocyjne 

niezbędne do celów marketingowych. 

6. Ostateczną decyzję o przyjęciu wniosku o Honorowy Patronat lub Patronat Medialny podejmuje prezes SIK.  

7. Organizator może zostać poproszony o złożenie dodatkowych wyjaśnień w sprawie planowanego przedsięwzięcia w 

ciągu 7 dni od dnia otrzymania prośby. 

8. O pozytywnej decyzji, o której mowa w ust. 6, organizator powiadamiany jest pisemnie.  

9. Wypełnienie wniosku o patronat jest: 

a) równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu oraz Patronatu 

Medialnego; 

b)  w przypadku udzielenia patronatu, równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację 

nadesłanych materiałów dotyczących przedsięwzięcia. 

 

§ 4 

1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, organizator zobowiązany jest upublicznić informację o 

przyznanym patronacie. Podczas trwania przedsięwzięcia, które zostało objęte patronatem, organizator ma 

obowiązek umieszczenia znaków promocyjnych portalu Kryminalistyka w widocznym miejscu – logotyp do pobrania 

ze strony internetowej: www.kryminalistyka.org.pl. 

2. W przypadku objęcia patronatem organizator zobowiązany jest do umieszczenia informacji o przyznanym 

patronacie we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej, na której znajdują się informacje o danym przedsięwzięciu.   

3. Po zakończeniu przedsięwzięcia organizator zobowiązany jest do przesłania do siedziby SIK lub drogą elektroniczną 

w ciągu 30 dni od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia sprawozdania z jego przebiegu oraz związanych z nim 

plakatów, folderów, druków, zdjęć, filmów itp. materiałów, które mogą zostać opublikowane na stronie internetowej 

patrona.  

4. W uzasadnionych sytuacjach, a w szczególności w przypadku niewykonania obowiązków określonych w § 4 ust. 1 i 2, 

prezes SIK może zmienić decyzję o przyznaniu Honorowego Patronatu lub Patronatu Medialnego.  

5. Odebranie patronatu nakłada na organizatora obowiązek niezwłocznej rezygnacji z używania wyróżnienia.  
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Załącznik nr 1 

I. Informacje o wnioskodawcy  

Imię i nazwisko/nazwa:   ………………………………………………………..………………………………………..……………… 

Adres zamieszkania/siedziby:  …………………………………………………………………..………………………………….…..…… 

Numer telefonu:  ……………………………..…… adres e-mail:  ………………………………..……….………………………………….…….… 

Typ organizatora: 

☐ Osoba prywatna  ☐ Organizacja społeczna  ☐ Administracja publiczna  

☐ firma komercyjna  ☐ inna: ………………………………….……………………………………………………. 

 

Krótka charakterystyka (profil działalności itp.): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

Strona internetowa:    …………………………………………..………………………………………..……………… 

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu  …………………………………………..………………………………………..……………… 

Imię i nazwisko:     ………………………………….………… Stanowisko: ………..….………………………………………….………….. 

Numer telefonu:     ………………………………...….……… Email:  ………..….………………………………………….………….. 
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II. Informacje o przedsięwzięciu 

Nazwa/Tytuł przedsięwzięcia:  ………………………………………….…………..………………………………………..……………… 

Termin:     …………………………………………………………………..………………………………….…..…… 

Miejsce:     …………………………………………………………………..………………………………….…..…… 

Proszę zaznaczyć właściwe wyróżnienie: 

☐   Honorowy Patronat   ☐  Patronat Medialny 

Czy uzasadniona jest osobista obecność prezesa SIK? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Charakter przedsięwzięcia: 

☐ Edukacyjny  ☐ Naukowy   

☐ Społeczny  ☐ inny: ………………………………….……………………………………………………. 

Cel projektu: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

Zasięg terytorialny projektu: 

☐ Międzynarodowy  ☐ Ogólnopolski   

☐ Regionalny   ☐ Lokalny 

Grupy odbiorców, do których skierowany jest projekt:         …….…………..………………………………………………..……………… 

Przewidywana liczba uczestników:    ……………………………………..………………………………….…..…… 
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Czy udział w przedsięwzięciu jest płatny? 

☐   TAK (kwota: ……………. )   ☐  NIE 

 

Czy przedsięwzięcie ma charakter cykliczny? 

☐   TAK      ☐  NIE 

 

W jaki sposób przedsięwzięcie przyczyni się do promocji i osiągnięcia celów oraz priorytetów SIK?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Budżet projektu/źródło finansowania projektu:          …….…………..………………………………………………..……………… 

Sponsorzy przedsięwzięcia:     ……………………………………..………………………………….…..…… 

 

Czy organizator planuje osiągnięcie zysku finansowego z przedsięwzięcia? 

☐   TAK      ☐  NIE 

 

Planowane działania promocyjne projektu: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

III. Informacje dodatkowe 

 

Oczekiwane świadczenia ze strony Portalu/Stowarzyszenia w związku z planowanym przedsięwzięciem:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Proponowane świadczenia promocyjne na rzecz Portalu/Stowarzyszenia:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Inne instytucje/osoby, które objęły Honorowym Patronatem oraz Patronatem Medialnym planowane przedsięwzięcie: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Inne podmioty współpracujące przy realizacji projektu: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Uzasadnienie wniosku: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że 

 akceptuję regulamin przyznawania Honorowego Patronatu oraz Patronatu Medialnego zamieszczony na stronie 

www.krymnalistyka.org.pl; 

 zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. 

 

 

    ………………………...…….….….        ………………………...…….….….. 
            Miejscowość i data                      Czytelny podpis 

    wnioskodawcy lub osoby  

      upoważnionej do jego       

           reprezentowania 


