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REGULAMIN
PRZYZNAWANIA PATRONATU HONOROWEGO FUNDACJI KULSKICH
§ 1.
1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania patronatu honorowego Fundacji
Kulskich, zwanego dalej „Patronatem”.
§ 2.
1. Patronat honorowy Fundacji Kulskich może być przyznany przedsięwzięciu, które:
a) ma zasięg, rangę lub znaczenie lokalne (miejskie, gminne), powiatowe, wojewódzkie,
ogólnopolskie lub międzynarodowe;
b) ze względu na poruszaną problematykę jest istotne dla polityki historycznej, edukacyjnej
państwa
2. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat jest przyznawany każdorazowo na jedną
edycję.
§ 3.
1. Przyznanie przez Kuratora patronatu honorowego lub przyjęcie przez Kuratora
udziału w komitecie honorowym nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub
organizacyjnego Kuratorium Oświaty dla organizatora.
§ 4.
2. Organizator jest zobowiązany dostarczyć wniosek na adres mailowy:
biuro@fundacjakulskich.org.pl nie później niż na 30 dni przed dniem rozpoczęcia
przedsięwzięcia lub wydarzenia.
3. Wniosek, który zostanie złożony po terminie nie będzie rozpatrywany.
§ 5.
1. Wzór wniosku, dostępny jest na stronie internetowej Fundacju Kulskich:

§ 6.
1. Fundacja Kulskich może zwrócić się do organizatora o przekazanie dodatkowych informacji
lub udzielenie wyjaśnień.
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2. O przyznaniu albo odmowie przyznania patronatu honorowego przez Fundację lub udziale
organizator powiadomiony jest w formie elektronicznej.
§ 7.
1. Organizator przedsięwzięcia, które Fundacja objęła patronatem honorowym, informuje
współorganizatorów oraz uczestników o przyznanym wyróżnieniu.
2. W przypadku objęcia przez Fundację patronatu honorowego, organizator umieszcza
informacje o przyznanym wyróżnieniu wraz z logo Kuratorium Oświaty we wszystkich
materiałach promocyjnych i informacyjnych, związanych z realizacją przedsięwzięcia.
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