Regulamin przyznawania patronatu honorowego PKOO SEP
INFORMACJE OGÓLNE
1.

Patronat Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej Stowarzyszenia Elektryków Polskich,
zwanego dalej PKOO SEP może być przyznany, gdy cele organizowanego przedsięwzięcia są
zbieżne z misją PKOO SEP oraz są godne propagowania i upowszechnienia.

2.

Patronatem mogą być objęte wyłącznie przedsięwzięcia ważne dla rozwoju i promocji ochrony
odgromowej w Polsce, a w szczególności konferencje naukowo-techniczne, specjalistyczne
seminaria, wystawy, konkursy i akcje szkoleniowe.

3.

Przyznanie patronatu PKOO SEP ma wymiar wyłącznie symboliczny i jest wyrazem uznania dla
interesujących i cennych inicjatyw o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

4.

Decyzję o przyznaniu patronatu podejmuje Prezydium PKOO SEP na wniosek Przewodniczącego
PKOO.

5.

Informacje o udzielonych patronatach są publikowane na stronie internetowej PKOO SEP.
ZASADY STOSOWANE PRZY UBIEGANIU SIĘ O PATRONAT PKOO SEP

1.

Przyznanie patronatu nie oznacza, że PKOO SEP staje się współorganizatorem określonego
przedsięwzięcia.

2.

Patronat jest przyznawany jednorazowo i nie ma charakteru stałego nawet w przypadku
przedsięwzięć odbywających się cyklicznie.

3.

Organizator przedsięwzięcia objętego patronatem PKOO SEP jest zobowiązany do zamieszczenia
w publikowanych materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących wydarzenia logotypu
PKOO SEP wraz z informacją o patronacie. Niedopuszczalne jest używanie logotypu PKOO SEP
w materiałach informacyjnych i prezentacjach poszczególnych uczestników przedsięwzięcia.

4.

Organizator przedsięwzięcia jest odpowiedzialny za jego przeprowadzenie i promocję. Wszelkie
działania podejmowane przez organizatora muszą być zgodne z prawem. Plakaty, ulotki oraz
inne materiały reklamowe zawierające informacje o objęciu danego przedsięwzięcia patronatem
PKOO SEP, mogą być rozpowszechniane jedynie na legalnych nośnikach i wywieszane w
miejscach do tego przeznaczonych. Prowadzenie działań promocyjnych i organizacyjnych z
naruszeniem powyższych zasad skutkować będzie cofnięciem patronatu PKOO SEP a informacja
o tym fakcie będzie zamieszczana na stronie internetowej PKOO SEP oraz przekazywana do
władz SEP.

5.

Wniosek o objęcie przedsięwzięcia patronatem, załączony do niniejszego regulaminu, należy
kierować do Przewodniczącego PKOO SEP drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty, nie
później jednak, niż jeden miesiąc przed rozpoczęciem planowanego przedsięwzięcia.

Formularz wniosku do pobrania:
http://www.pkoo-sep.org.pl/

