Regulamin przyznawania patronatów
Aby wystąpić o patronat honorowy Stowarzyszenia Konferencji i Kongresów w Polsce
należy:
zapoznać się z niniejszym Regulaminem przyznawania honorowego patronatu SKKP,
wypełnić wniosek i wysłać na adres: biuro@skkp.org.pl.
Zasady obejmowania Honorowym Patronatem SKKP
1. Patronat SKKP jest szczególnym wyróżnieniem wybranych konferencji i kongresów organizowanych
na terenie całej Polski.
2. Patronat jest przyznawany jednorazowo lub musi mieć sprecyzowane ramy czasowe. W przypadku
wydarzeń cyklicznych o patronat honorowy należy występować każdorazowo.
3. Pozytywne rozpatrzenie wniosku nie wiąże się ze wsparciem finansowym danego przedsięwzięcia.
Informacje o przyznaniu patronatu lub odmowie przekazywane są wnioskodawcy na piśmie.
4. SKKP zastrzega sobie możliwość nieprzyznania patronatu, bez konieczności uzasadnienia.
5. Patronatu nie udziela się przedsięwzięciu, jeśli ma ono charakter wyłącznie komercyjny, lobbingowy
lub reklamowy, chyba że zostanie ono uznane za istotne z punktu widzenia priorytetów promocyjnych
SKKP.
6. Podstawą do wydania decyzji o przyznaniu patronatu honorowego jest wypełnienie i przesłanie
wniosku do SKKP na adres e-mail: biuro@skkp.org.pl.
7. Formularz zgłoszeniowy należy wysłać co najmniej miesiąc przed podjęciem jakichkolwiek działań
związanych z komunikacją wydarzenia (np. przed publikacją plakatów, druków i in.)
8. Stowarzyszenie Konferencji i Kongresów w Polsce podejmie decyzję o przyznaniu patronatu w ciągu
14 dni roboczych od otrzymania kompletnego wniosku.
9. SKKP podczas trwania konferencji/kongresu zastrzega sobie prawo udziału w ramach danego
przedsięwzięcia do:
a. wystąpienia przedstawiciela SKKP,
b. dystrybucji materiałów promocyjnych SKKP,
c. emisji filmów promocyjnych, rozstawienia ścianek konferencyjnych/banerów
10. SKKP zastrzega sobie możliwość nieskorzystania z wyżej wymienionych praw.
11. Organizator zobowiązuje się do poinformowania uczestników wydarzenia, że zostało ono objęte
patronatem SKKP oraz do umieszczenia na stronie internetowej wydarzenia linku do strony SKKP,
12. Przyznanie przez SKKP patronatu wiąże się dla organizatora z obowiązkiem umieszczenia logotypu
SKKP w materiałach promocyjnych, w widocznym miejscu podczas wydarzenia oraz w informacjach
medialnych. Wszelkie materiały graficzne zawierające logo SKKP wymagają uprzedniej akceptacji
Stowarzyszenia.
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