
 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA PATRONATU HONOROWEGO 

RZESZOWSKIEGO DOMU KULTURY 

 

§ 1 

Regulamin określa zasady przyznawania Patronatu Honorowego Rzeszowskiego Domu Kultury. 

 

§ 2 

1. Prawo przyznania Patronatu przysługuje wyłącznie Dyrektorowi Rzeszowskiego Domu Kultury. 

2. Objęcie Patronatem dotyczy przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych i prospołecznych mających 

istotne i pozytywne znaczenie dla promocji miasta Rzeszowa oraz twórczości i działalności jego 

mieszkańców.  

3. Patronat nie jest przyznawany przedsięwzięciom o charakterze komercyjnym.  

4. Przyznanie Patronatu nie oznacza wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego. 

 

§ 3 

1. Z wnioskiem o przyznanie Patronatu występuje wyłącznie główny Organizator przedsięwzięcia.  

2. Termin składania wniosku o przyznanie Patronatu nie może być krótszy niż 30 dni przed 

zaplanowaną datą przedsięwzięcia. 

 

§ 4 

1. W celu ubiegania się o przyznanie Patronatu należy przesłać wniosek o jego przyznanie oraz 

wypełniony formularz stanowiący załącznik do wniosku. 

2. Formularz stanowiący załącznik do wniosku jest dostępny do pobrania na stronie internetowej 

www.rdk.rzeszow.pl. 

3. Przygotowany wniosek oraz wypełniony formularz należy przesłać na adres: biuro@rdk.rzeszow.pl. 

4. Rejestr wniosków oraz sprawy związane z Patronatem  prowadzone są przez Wydział Promocji  

i Organizacji Imprez Rzeszowskiego Domu Kultury. 
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§ 5 

1. O przyznaniu lub odmowie przyznania Patronatu Organizator powiadamiany jest mailowo  

w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku. W szczególnych przypadkach 

termin ten może zostać wydłużony. 

2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Organizator otrzymuje dokument potwierdzający 

przyznanie Patronatu. 

 

 

§ 6 

1. Organizator przedsięwzięcia, któremu przyznany został Patronat zobowiązany jest do: 

a) poinformowania uczestników o przyznanym wyróżnieniu, 

b) zamieszczenia logotypu Rzeszowskiego Domu Kultury oraz informacji o przyznanym 

wyróżnieniu we wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych przedsięwzięcia. 

2. Zgoda na objęcie Patronatu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na wykorzystanie logotypu 

Rzeszowskiego Domu Kultury przez Organizatora na potrzeby danego przedsięwzięcia. 

3. Jeśli organizowane przedsięwzięcie ma charakter imprezy lub wydarzenia, Organizator 

zobowiązany jest przekazać do siedziby Rzeszowskiego Domu Kultury czterech zaproszeń  

(w przypadku niebiletowanych przedsięwzięć) lub czterech bezpłatnych wejściówek (w przypadku 

biletowanych przedsięwzięć). 

4. Rzeszowski Dom Kultury zastrzega sobie prawo możliwości konsultowania przygotowywanych przez 

Organizatora materiałów informacyjno-promocyjnych oraz graficznych. 

5. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Rzeszowskiego Domu Kultury może odebrać przyznany 

Patronat. 

 

 

 

 

 

 

 

 


