Załącznik nr 1

Zasady przyznawania patronatów Krajowego Centrum ds. AIDS

1.

Przyznanie patronatu jest najwyższą możliwą formą wsparcia ze strony Krajowego Centrum ds.
AIDS oraz wyrazem aprobaty dla planowanych działań.

2.

Centrum nie ponosi finansowej, prawnej ani organizacyjnej odpowiedzialności za działania objęte
patronatem.

3.

Patronat Centrum może zostać przyznany różnego rodzaju przedsięwzięciom, takim jak program
profilaktyczny, organizacja kongresu, spotkania, konferencji, produkcja filmowa czy
audiowizualna, wydawnictwo książkowe, czy przyznanie nagrody oraz inne wydarzenia o skali
krajowej lub międzynarodowej.

4.

Objęcie przez Centrum patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub
organizacyjnego wobec danego przedsięwzięcia.

5.

Patronatem nie obejmuje się działań z których organizator będzie czerpał korzyści finansowe.

6.

Patronat musi mieć sprecyzowane ramy czasowe. Może zostać przyznany wydarzeniu
jednorazowemu lub działaniom o charakterze cyklicznym. W przypadku przedsięwzięć
cyklicznych patronat przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.

7.

Informacja o przyznaniu przez Centrum patronatu zamieszczona jest na stronie internetowej
Krajowego Centrum ds. AIDS: www.aids.gov.pl

8.

Złożenie wniosku o objęcie przez Krajowe Centrum ds. AIDS patronatu nad określonym
przedsięwzięciem nie jest równoznaczne z przyznaniem patronatu.

9.

W sytuacji niespełnienia przez organizatora warunków opisanych w zasadach przyznawania
patronatów, w procedurze obejmowania patronatem lub złożenie niekompletnego albo
nieczytelnego wniosku o objęcie patronatem, patronat Centrum nie zostanie przyznany lub może
zostać odebrany.

10. Odebranie patronatu w szczególności będzie miało miejsce w sytuacji nieprzestrzegania zasad oraz

ujawnienia nieprawdziwych informacji zawartych we wniosku o objęcie patronatem przez
Centrum.
11. O odebraniu patronatu organizator zostanie powiadomiony niezwłocznie, w formie pisemnej.
12. Odebranie patronatu nakłada na organizatora obowiązek bezzwłocznego usunięcia informacji o

patronacie Centrum z materiałów związanych z przedsięwzięciem oraz bezzwłocznego
zaprzestania korzystania w jakiejkolwiek innej formie z informacji o objęciu patronatem przez
Centrum.
13. Jeżeli patronat zostanie przyznany, wnioskodawca jest zobowiązany do użycia logo Krajowego

Centrum ds. AIDS zgodnie wytycznymi zawartymi w księdze znaku, która jest dostępna na stronie
Centrum www.aids.gov.pl w zakładce http://www.aids.gov.pl/ksiega_znaku

Załącznik nr 2

Procedura obejmowania patronatem przez Krajowe Centrum ds. AIDS

1. Organizator przedsięwzięcia występuje z wnioskiem do Krajowego Centrum ds. AIDS.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 i jest dostępny w postaci formularza na stronie internetowej
Centrum: www.aids.gov.pl
3. Wniosek należy przesłać na adres Krajowego Centrum ds. AIDS (adres poniżej).
Procedura rozpatrywania wniosków o patronat trwa co najmniej 1 miesiąc, dlatego zaleca się
przesłanie wniosku do Sekretariatu Centrum na co najmniej 1 miesiąc przed planowanym
rozpoczęciem działań będących przedmiotem starań o patronat.
4. Centrum może zwrócić się do wnioskodawcy o przekazanie dodatkowych informacji lub udzielenie
wyjaśnień, a także przedstawić wnioskodawcy dodatkowe warunki, po spełnieniu których będzie
możliwe objęcie danego przedsięwzięcia patronatem Centrum.
5. O objęciu oraz odmowie objęcia patronatem przez Centrum danego przedsięwzięcia organizator
zostanie powiadomiony w formie pisemnej.
6. Odmowa objęcia patronatem jest ostateczna i wnioskodawcy nie przysługuje tryb odwoławczy.
7. Objęcie przez Centrum patronatu nad przedsięwzięciem nakłada na organizatora obowiązek
przygotowania i przekazania do Centrum sprawozdania z przebiegu wydarzenia objętego
patronatem. Do sprawozdania można dołączyć przykłady materiałów i dokumentów, na których
umieszczono nazwę i logo Centrum.
8. Wzór sprawozdania z przebiegu przedsięwzięcia objętego patronatem Centrum stanowi załącznik
nr 2 i jest dostępny w postaci formularza na stronie internetowej Centrum: www.aids.gov.pl
9. Sprawozdanie (w formie pisemnej) z przebiegu przedsięwzięcia objętego patronatem Centrum
organizator ma obowiązek przekazać w terminie 30 dni od dnia zakończenia, na adres Centrum:
Krajowe Centrum ds. AIDS
ul. Samsonowska 1
02-829 WARSZAWA

