REGULAMIN
obejmowania patronatem Polskiego Związku Tenisowego
ROZDZIAŁ 1
Zasady obejmowania
§ 1.
Objęcie patronatem przez Polski Związek Tenisowy, zwany dalej „PZT”, jest wyróżnieniem
honorowym podkreślającym szczególny charakter wydarzenia o dużym znaczeniu dla rozwoju sportu
i tenisa w Polsce i nie wymaga uzasadnienia.
§ 2.
1. Patronat może być przyznany imprezom tenisowym: sportowym, sportowo-rekreacyjnym, innym
przedsięwzięciom (zwanym dalej także „wydarzeniami”), które mają zasięg, rangę i znaczenie
międzynarodowe, ogólnopolskie, regionalne, miejskie bądź klubowe w szczególności:
a. turniejom międzynarodowym,
b. turniejom krajowym,
c. turniejom amatorskim,
d. imprezom oraz przedsięwzięciom promującym aktywność fizyczną oraz powszechne
uczestnictwo w sporcie;
2. Wystąpienie o objęcie patronatem w wydarzeniu innym niż określone w ust. 1 powinno być
odpowiednio uzasadnione.
§ 3.
W przypadku wydarzeń cyklicznych patronat jest przyznawany każdorazowo na jedną edycję.
§ 4.
Objęcie patronatem nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego PZT
dla organizatora.
§ 5.
Informacja o przyznaniu patronatu zamieszczana jest na stronie internetowej PZT.

ROZDZIAŁ 2
Procedura obejmowania
§ 6.
1. Organizator wydarzenia występuje z wnioskiem o objęcie przez PZT patronatem.
2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i
dostępny jest w postaci formularza na stronie internetowej PZT.
3. Dodatkowe prośby zawarte we wniosku nie podlegają rozpatrzeniu i muszą być składane
odrębnym pismem.

§ 7.
1. Wniosek powinien zostać złożony w terminie 30 dni przed planowanym rozpoczęciem
wydarzenia.
2. Niedotrzymanie tego terminu może stanowić podstawę do odrzucenia wniosku.
3. Za datę przyjęcia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego, wpłynięcia na skrzynkę e-mail lub
datę wpływu wniosku do PZT.
§ 8.
Dyrektor Biura PZT może odmówić dalszego rozpatrywania wniosku ze względu na niespełnienie
przez organizatora wymogów określonych niniejszym Regulaminem.
§ 9.
PZT może zwrócić się do wnioskodawcy o przekazanie dodatkowych informacji lub udzielenie
wyjaśnień, a także przedstawić wnioskodawcy warunki, po spełnieniu których możliwe byłoby objęcie
patronatem.
§ 10.
Dyrektor Biura PZT, po zakończeniu procedowania wniosku, przedstawia do akceptacji Prezesa PZT
rekomendację, co do zasadności objęcia patronatem.
§ 11.
O objęciu lub odmowie objęcia patronatem, organizator powiadomiony zostanie na podany we
wniosku adres e-mail i adres pocztowy.
§ 12.
Odmowa objęcia patronatem jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

ROZDZIAŁ 3
Warunki związane z realizacją patronatu
§ 13.
W przypadku przyznania patronatu, organizator wydarzenia jest zobowiązany do umieszczenia w
materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z tym wydarzeniem informacji o tym fakcie oraz
logo PZT, które zostanie przesłane w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez organizatora
we wniosku.
§ 14.
1.

Objęcie patronatem zobowiązuje wnioskującego do umieszczenia logo PZT na stronie
internetowej imprezy, profilu społecznościowym np. Facebook, Tweeter oraz na wszystkich
materiałach poligraficznych produkowanych na imprezę, jak np. plakat, zaproszenie, ulotka
i inne.

Objęcie patronatem wiąże się z obowiązkiem złożenia przez organizatora sprawozdania z
przebiegu wydarzenia.
3. Sprawozdanie powinno być przesłane w ciągu 30 dni od dnia zakończenia wydarzenia.
4. Nieprzesłanie sprawozdania jest wystarczającym powodem do odmowy przyznania patronatu
następnej edycji lub innemu wydarzeniu organizowanemu przez wnioskodawcę.
2.

ROZDZIAŁ 4
Odebranie patronatu
§ 15.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezes PZT może, w oparciu o opinię Dyrektora Biura PZT,
odebrać patronat.
§ 16.
O odebraniu patronatu organizator jest informowany niezwłocznie w formie pisemnej lub
e-mailowej.
§ 17.
Odebranie patronatu nakłada na organizatora obowiązek usunięcia informacji o objęciu patronatem,
w tym rezygnacji z używania logo PZT.

