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      Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.Z.58.2017 

      Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 16.03.2017 

 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WYRÓŻNIENIA 

„HONOROWY PATRONAT BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG” 

 

§1 

1. Honorowy Patronat Burmistrza Miasta Nowy Targ, zwany dalej „Patronatem”, jest 

wyróżnieniem honorowym, które może być przyznane przedsięwzięciom i wydarzeniom               

o zasięgu, randze i znaczeniu międzynarodowym, ogólnopolskim, ponadregionalnym lub 

lokalnym, organizowanym na terenie Miasta Nowy Targ, których realizacja przyczynia 

się do promocji i kształtowania pozytywnego wizerunku Miasta Nowy Targ lub ma 

istotne znaczenie dla mieszkańców Miasta Nowy Targ. 

2. Burmistrz Miasta Nowy Targ nie obejmuje Patronatem przedsięwzięć mogących godzić               

w jego politykę wizerunkową lub interes Miasta. 

3. Burmistrz Miasta Nowy Targ może zadecydować o przyznaniu Patronatu 

przedsięwzięciom i wydarzeniom organizowanym poza granicami Miasta Nowy Targ,  

jeśli ich realizacja  przyczynia się do promocji Miasta Nowy Targ. 

4. Prawo przyznania Patronatu jako wyróżnienia podkreślającego szczególny charakter 

przedsięwzięć i wydarzeń, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługuje wyłącznie 

Burmistrzowi Miasta Nowy Targ. 

5. Patronat jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter 

wydarzenia. 

6. Przyznanie Patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego (również w formie 

barteru), organizacyjnego i/lub osobistego udziału przedstawicieli Urzędu Miasta Nowy 

Targ w przedsięwzięciu. 

7. Patronat jest wyróżnieniem uznaniowym. Burmistrz Miasta Nowy Targ może odmówić 

objęcia przedsięwzięcia Patronatem bez podania przyczyn. 
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§2 

1. O objęcie przedsięwzięcia Patronatem występuje organizator przedsięwzięcia, kierując do 

Burmistrza Miasta Nowy Targ pisemny wniosek o przyznanie Honorowego Patronatu 

Burmistrza Miasta Nowy Targ na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Urzędu 

Miasta Nowy Targ (www.nowytarg.pl), jak również dostępnym Biurze Obsługi 

Mieszkańców Urzędu Miasta Nowy Targ, pok. nr 001, parter. Do wniosku należy dołączyć 

szczegółowy program przedsięwzięcia. 

2. Formularz wniosku stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.Z.58.2017 Burmistrza 

Miasta Nowy Targ z dnia 16.03.2017 r. Nie złożenie wniosku w formie wskazanej w w/w 

załączniku będzie skutkowało pozostawieniem podania bez rozpoznania.  

3. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych             

o Patronat należy ubiegać się każdorazowo przy organizacji danej edycji przedsięwzięcia. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 należy przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta 

Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, złożyć osobiście na dzienniku podawczym w 

Urzędzie Miasta Nowy Targ lub przesłać  pocztą elektroniczną na adres: 

wpromocji@um.nowytarg.pl. 

5. Wniosek składa się nie później niż 21 dni przed planowaną datą organizacji przedsięwzięcia. 

6. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta może uwzględnić wniosek złożony po 

przekroczeniu terminu, o którym mowa w ust. 5. 

 

§3 

1. Wniosek o przyznanie Patronatu podlega zaopiniowaniu przez właściwy merytorycznie 

wydział, odpowiedni dla danego przedsięwzięcia, w zakresie zasadności przyznania 

wyróżnienia. 

2. Wydział merytoryczny opiniujący wniosek może zwrócić się do organizatora 

przedsięwzięcia z prośbą o przekazanie dodatkowych informacji lub udzielenie wyjaśnień.  

3. Zaopiniowany wniosek kierowany jest do Burmistrza Miasta Nowy Targ w celu uzyskania 

akceptacji.  

 

§4 

1. O przyznaniu Patronatu Urząd Miasta Nowy Targ organizatora przedsięwzięcia zostanie 

poinformowany drogą pisemną, w formie elektronicznej bądź listowej. 
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2. Organizator przedsięwzięcia może posługiwać się informacją o objęciu przedsięwzięcia 

Patronatem dopiero po otrzymaniu informacji o pozytywnej decyzji Burmistrza Miasta Nowy 

Targ. 

§ 5 

1. Burmistrz Miasta Nowy Targ może wyrazić zgodę na bezpłatne umieszczenie na miejskich 

tablicach i słupach reklamowych plakatów informujących o przedsięwzięciu, nad którym 

objął Honorowy Patronat.  

2.   Maksymalna liczba plakatów wynosi 20 szt. 

3. Aby uzyskać zgodę na bezpłatną ekspozycję plakatów informacyjnych organizator 

przedsięwzięcia zobowiązany jest do wystąpienia do Burmistrza Miasta Nowy Targ   

z oddzielnym wnioskiem (załącznik nr 1 do Regulaminu).  

4. Postanowienia § 6 nie dotyczą przedsięwzięć organizowanych przez komórki Urzędu Miasta 

Nowy Targ oraz instytucje kultury Miasta Nowy Targ i inne jednostki budżetowe miasta. 

 

§ 7 

1. W przypadku odmowy przyznania Patronatu Honorowego organizator przedsięwzięcia 

powiadamiany jest pisemnie w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

2. Decyzja o odmowie objęcia Patronatu nie wymaga uzasadnienia i jest ostateczna. 

 

§ 8 

1. Ubieganie się o objęcie wydarzenia Patronatem jest równoznaczne z przyjęciem przez 

organizatora przedsięwzięcia zobowiązań określonych w ust. 2, w przypadku uzyskania 

Patronatu. 

2. Organizator przedsięwzięcia objętego Patronatem zobowiązany jest do: 

1) poinformowania uczestników i współorganizatorów o przyznanym wyróżnieniu; 

2) umieszczenia informacji o Patronacie na wszystkich materiałach informacyjno-

promocyjnych i przekazach medialnych dotyczących przedsięwzięcia; 

3) przedstawienia merytorycznemu wydziałowi Urzędu Miasta Nowy Targ projektów 

graficznych materiałów z zamieszczoną informacją o Patronacie przed ich 

rozpowszechnieniem; 
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4) ekspozycji znaków promocyjnych Miasta Nowy Targ w widocznym miejscu podczas 

trwania przedsięwzięcia. 

3. Nie wywiązanie się ze zobowiązań, o których mowa w § 8 ust. 2 może stanowić podstawę do 

odmowy przyznania organizatorowi przedsięwzięcia Patronatu w przyszłości. 

 

§ 9 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta Nowy Targ może odebrać 

przyznane uprzednio wyróżnienie. O odebraniu Patronatu organizator przedsięwzięcia jest 

informowany niezwłocznie. 

2. Odebranie Patronatu nakłada na organizatora przedsięwzięcia obowiązek bezzwłocznej 

rezygnacji z używania wyróżnienia. 

 

§ 10 

1. Decyzje o przyznaniu Patronatu Honorowego wydane przed wejściem w życie niniejszego 

regulaminu nadal obowiązują, co oznacza, że organizator nie musi składać oddzielnego wniosku 

o przyznanie Patronatu.  

2. Złożenie wniosku o przyznanie Honorowego Patronatu Burmistrza Miasta Nowy Targ  

oznacza akceptację niniejszego Regulaminu przez organizatora przedsięwzięcia lub wydarzenia.  

 

 

 

 

 


