Regulamin przyznawania patronatów (dalej: Regulamin)
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Patronat Polskiego Komitetu Olimpijskiego (dalej: PKOl) lub patronat Prezesa PKOl może być przyznany
wydarzeniom, projektom lub imprezom sportowym (dalej: Wydarzenie), odbywającym się na terenie Polski.
Patronat (dalej: Patronat) przyznawany jest na wniosek organizatora danego wydarzenia (dalej: Organizator).
Patronat Prezesa PKOl może być przyznany na Wydarzenia typu: Mistrzostwa Świata i Europy w kategorii seniora,
młodzieżowca i juniora w dyscyplinach olimpijskich, zawody Pucharu Świata seniorów i młodzieżowców
w dyscyplinach olimpijskich. W uzasadnionych sytuacjach Prezes PKOl może podjąć decyzję o objęciu swym
patronatem innej imprezy sportowej.
Patronat PKOl może być przyznany na Wydarzenia typu: Wydarzenia międzynarodowe w kategorii seniorów
i młodzieżowców w dyscyplinach olimpijskich, Mistrzostwa Polski w kategorii seniorów, młodzieżowców
i juniorów w dyscyplinach olimpijskich, Ogólnopolskie Olimpiady Młodzieży, zawody Pucharu Polski w kategorii
seniorów w dyscyplinach olimpijskich. W uzasadnionych sytuacjach Prezes lub Sekretarz Generalny PKOl może
podjąć decyzję o objęciu patronatem PKOl innego Wydarzenia.
Objęcie Patronatem nie oznacza osobistego udziału w wydarzeniu Prezesa PKOl lub innego przedstawiciela PKOl,
ani deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego oraz organizacyjnego.
Organizator, w formie pisemnej, występuje do PKOl z wnioskiem o objęcie Patronatem. Wniosek w sprawie
objęcia Patronatem należy:
a) przesłać na adres pkol@pkol.pl, lub
b) przesłać pocztą na adres:
Polski Komitet Olimpijski
ul. Wybrzeże Gdyńskie 4,
01-531 Warszawa, lub
c) złożyć osobiście w siedzibie PKOl.
O objęciu lub odmowie objęcia Patronatem Organizator zostanie poinformowany pisemnie, pocztą elektroniczną
lub tradycyjną.
Objęcie lub odmowa objęcia Patronatem nie wymaga uzasadnienia. Odmowa objęcia Patronatem ma charakter
ostateczny i nie przysługuje od niej środek odwoławczy.
Patronat na Wydarzenia cykliczne przyznawany jest oddzielnie na każde Wydarzenie. Przyznanie Patronatu
na jedno z Wydarzeń danej organizacji, nie oznacza przyznania patronatu na wszystkie Wydarzenia tej
organizacji.
Organizator po otrzymaniu Patronatu otrzyma pocztą elektroniczną wzór logotypu PKOl (dalej: Logo
Historyczne), do wykorzystania przy organizacji Wydarzenia.
Udzielenie Patronatu równoznaczne jest z udzieleniem licencji czasowej, niewyłącznej, bez możliwości dalszego
jej udzielania, na korzystanie na terenie Polski z Logo Historycznego, przekazanego zgodnie z pkt. 10 Regulaminu.
Logotyp może być wykorzystany na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania lub zwielokrotniania logotypu: stosowanie, wytwarzanie, utrwalenie
i przechowywanie, kopiowanie Logo Historycznego z zastosowaniem dowolnej techniki niezależnie
od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową, wszelkimi znanymi technikami w tym cyfrowymi, elektronicznymi, wszelkimi technikami
video, technikami poligraficznymi, wprowadzania do pamięci komputera, eksploatowania na dowolnej
liczbie stacji roboczych, z możliwością upubliczniania w sieci Internet lub w sieciach zamkniętych
materiałów, na których widnieje logotyp,
b) w zakresie rozpowszechniania materiałów, na których widnieje logotyp w sposób inny niż określony
w pkt. a) powyżej: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie tych materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np. Internet, Extranet).
Nie dopuszcza się stosowania przez Organizatora innego logotypu niż Logo Historyczne.
W przypadku, gdy Organizator pozyskał sponsorów dla danego Wydarzenia, zobowiązany jest we wniosku
poinformować o tym PKOl. W przypadku, gdy zakres działalności sponsorów danego Wydarzenia byłby
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konkurencyjny do zakresu działalności sponsorów lub partnerów PKOl lub Międzynarodowego Komitetu
Olimpijskiego, PKOl może podjąć decyzję o nie przyznaniu lub odebraniu Patronatu.
W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku używania innego logotypu niż Logo Historyczne
udostępnione Organizatorowi przez PKOl, lub wykorzystania Logo Historycznego w celu promocji lub sprzedaży
usług lub produktów, lub w przypadku wskazanym w pkt. 14 powyżej, PKOl może podjąć decyzję o odebraniu
Patronatu, o czym Organizator zostanie poinformowany niezwłocznie w formie pisemnej.
Odebranie Patronatu zobowiązuje Organizatora do niezwłocznego usunięcia informacji o objęciu Patronatem,
w tym zaprzestania używania Logo Historycznego. PKOl nie ponosi kosztów związanych z usunięciem informacji
o objęciu Patronatem.
Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu przysługuje wyłącznie PKOl.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie rozstrzyga PKOl.
Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne
lub niemożliwe do wyegzekwowania - wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują
ważność.

