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Rozdział 1 
Zasady przyznawania „Patronatu Prezydenta Miasta Skierniewice”. 

§ 1. 

Prawo przyznania Patronatu Prezydenta Miasta Skierniewice, jako tytułu podkreślającego rangę  
i szczególny charakter wydarzeń, uroczystości, imprez lub innych projektów mających miejsce na 
terenie Miasta Skierniewice, bądź w inny sposób związanych ze Skierniewicami przysługuje wyłącznie 
Prezydentowi Miasta Skierniewice. 

§ 2. 

Patronat Prezydenta Miasta Skierniewice może być przyznany imprezom, wydarzeniom oraz 
wydawnictwom, które posiadają zasięg, rangę i znaczenie lokalne, międzynarodowe, ogólnopolskie lub 
ponadregionalne, a ich realizacja przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku Skierniewic. 

§ 3. 

Przyznanie Patronatu Prezydenta Miasta Skierniewice nie jest tożsame z deklaracją wsparcia 
finansowego, ani organizacyjnego. 

 

Rozdział 2 
Uprawnieni do wnioskowania o przyznanie Patronatu Prezydenta Miasta Skierniewice 

§ 4. 

1. Z wnioskiem o przyznanie Patronatu Prezydenta Miasta Skierniewice imprezie lub wydarzeniu 
występuje organizator, składając stosowny wniosek. 

2. Wniosek wymieniony w ust. 1 powinien zawierać dane wnioskodawcy (w tym dane kontaktowe), 
nazwę, opis i termin przedsięwzięcia, przewidywaną liczbę odbiorców oraz informację, czy 
przedsięwzięcie objęte jest innymi patronatami. 

3. Termin składania wniosku o przyznanie Patronatu Prezydenta Miasta Skierniewice nie może być 
krótszy niż 14 dni roboczych od dnia organizacji imprezy lub wydarzenia. 

4. Wnioski składane po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

 

Rozdział 3  
Procedura przyznania Patronatu Prezydenta Miasta Skierniewice 

§ 5. 

1. Organizator zwraca się do Prezydenta Miasta Skierniewice z wnioskiem o przyznanie Patronatu dla 
danej imprezy lub wydarzenia.  

2. Wniosek może być przesłany pocztą na adres: Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 
Skierniewice, pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@um.skierniewice.pl, lub złożony  
w sekretariacie Urzędu Miasta. 

§ 6. 

1. O przyznaniu Patronatu Prezydenta Miasta Skierniewice, wydział merytoryczny niezwłocznie 
informuje organizatora. 

2. W przypadku odmowy przyznania Patronatu Prezydenta Miasta Skierniewice organizator 
powiadamiany jest w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. 

§ 7. 

1. Organizator imprezy lub wydarzenia, którym przyznany został Patronat Prezydenta Miasta 
Skierniewice  zobowiązany jest do: 

a. umieszczenia informacji na ten temat we wszystkich materiałach promocyjnych, 
reklamowych i informacyjnych; 

b. poinformowania uczestników o przyznanym wyróżnieniu; 
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c. umieszczenia znaków promocyjnych Miasta Skierniewice w widocznym miejscu 
podczas trwania imprezy lub wydarzenia; 

d. przekazania wydziałowi właściwemu merytorycznie informacji o zasadności obecności 
Prezydenta Miasta Skierniewice na wydarzeniu. 

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 pkt a. Organizator zobowiązany jest przekazać do akceptacji 
wydziałowi właściwemu merytorycznie. 

3. W przypadku wsparcia finansowego imprezy lub wydarzenia Organizator zobowiązany jest do 
umieszczenia we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych klauzuli 
„Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Skierniewice”.  

§ 8. 

Niewywiązanie się ze zobowiązań, o których mowa w § 7 stanowić może podstawę  
do odmowy przyznania organizatorowi imprezy lub wydarzenia Patronatu Prezydenta Miasta  
w przyszłości. 

 

Rozdział 4 
Odebranie Patronatu Prezydenta Miasta Skierniewice 

§ 9. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta Skierniewice może odebrać przyznane 
uprzednio wyróżnienie. O odebraniu Patronatu Prezydenta Miasta Skierniewice organizator jest 
informowany niezwłocznie.  

§ 10. 

Odebranie Patronatu Prezydenta Miasta Skierniewice nakłada na organizatora obowiązek bezzwłocznej 
rezygnacji z używania wyróżnienia. 


