
Zarządzenie Nr 121/2012
Burmistrza Miasta Czeladź

z dnia 12 czerwca 2012 r.

w sprawie ustanowienia Honorowego lub Medialnego Patronatu Burmistrza Miasta Czeladź

                  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1 

W celu podkreślenia szczególnego charakteru imprez lub wydarzeń organizowanych na terenie Miasta
Czeladź,  ustanawia  się  następujące  dla  nich  wyróŜnienie:  „Patronat  Honorowy Burmistrza Miasta
Czeladź” oraz „Patronat Medialny Burmistrza Miasta Czeladź”.

§ 2 

Wzór  wniosku  o  przyznanie  Patronatu  Burmistrza  Miasta  Czeladź  stanowi  załącznik  nr  1  do
zarządzenia.

  § 3 

Zasady korzystania z logo Miasta Czeladź reguluje Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXII/191/2007Rady
Miejskiej w Czeladzi z dnia 13 sierpnia 2007r.

§ 4 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Promocji.

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Teresa Kosmala



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 121/2012
Burmistrza Miasta Czeladź

z dn. 12.06.2012r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE HONOROWEGO LUB MEDIALNEGO PATRONATU BURMISTRZA
MIASTA CZELADŹ

I.

1. Wnioskodawca (imię, nazwisko lub nazwa, adres, telefon, e-mail):

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

..........................................................................................................

2. Osoba odpowiedzialna za kontakt z Urzędem Miasta Czeladź

…………………………………………………………………………………………..

3. Krótka charakterystyka organizatora

…………………………………………………………………………………………...

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

4. Typ organizatora:

    administracja  publiczna   organizacja  społeczna   osoba  prywatna  

 firma komercyjna  jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego  inne

5. Wniosek o: 

   honorowy patronat  medialny patronat 

6. Nazwa przedsięwzięcia:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................

7. Miejsce i termin przedsięwzięcia:

...........................................................................................................................................

8. Zasięg przedsięwzięcia:

   międzynarodowy  ogólnopolski  regionalny  lokalny 

9. Cel przedsięwzięcia:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.........................................................................
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10. Do kogo kierowane jest przedsięwzięcie i jaka jest planowana liczba uczestników?

......................................................................................................................................................

...............................................................................................................................

11. Zarys budŜetu imprezy, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł finansowania:

…………………………………………………………………………………………...

...................................................................................................................................................................

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

12. Czy udział w przedsięwzięciu jest odpłatny?

  tak (koszt............................................)   nie 

13. Czy wnioskodawca planuje osiągnięcie zysku finansowego z przedsięwzięcia?

   tak  nie

14. Partnerzy i/lub współorganizatorzy przedsięwzięcia:

......................................................................................................................................................

................................................................................................................................

15. Czy przedsięwzięcie ma charakter cykliczny? 

   tak (proszę podać takŜe informację, czy uprzednio było objęte honorowym patronatem)

………………………………………………………………………………………

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

   nie 

16. Czy  wystąpiono  o  objęcie  patronatem  przedsięwzięcia  do  innych  instytucji?  

 (jeśli tak, naleŜy wymienić te instytucje)

  tak  nie

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.....................................................................................................................

17. Czy jednocześnie z wnioskiem o ustanowienie Honorowego Patronatu Burmistrza Miasta

czeladź wnioskodawca występuje o zgodę na korzystanie z logo / herbu Miasta Czeladź?

 

 tak  nie

18. Patroni medialni imprezy (wymienić):

• media lokalne: 

 ……………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………

• prasa ponadlokalna:

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...

• radio i telewizja ponadlokalne:
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 …………………………………………………………………………………………….

 ……………………………………………………………………………………………

19. Uzasadnienie prośby o patronat honorowy:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

....................................................................................

20. Program/ regulamin przedsięwzięcia (w formie załącznika).

.............................................................. ..............................................................
/miejsce i data/ /podpis wnioskodawcy i pieczęć/

II.

W przypadku zaznaczenia w punkcie  17 opcji TAK proszę wypełnić oświadczenie.
Akceptujemy Zarządzenie Burmistrza Miasta Czeladź w sprawie wprowadzenia regulaminu
przyznawania honorowego lub medialnego i informujemy, Ŝe zapoznaliśmy się z zasadami
korzystania z logo Miasta Czeladź na podstawie załącznika nr 2 do uchwały Nr XXII/191/2007 Rady
Miejskiej w Czeladzi z dnia 13 sierpnia 2007r. zamieszczonego na stronie www.czeladz.pl.

.............................................................. ..............................................................
/miejsce i data/ /podpis wnioskodawcy i pieczęć/

3


