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I. Postanowienia ogólne 

1. Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 - zwany dalej Klubem udziela patronat podmiotom zwanych dalej 
Organizatorem.  

2. Klub udziela patronatu przedsięwzięciom o tematyce i zakresie związanym z działalnością Klubu, cechujących 
się wysokim poziomem merytorycznym i organizacyjnym. 

3. Patronat udzielony przez Klub jest wyrazem poparcia i wyróżnienia podejmowanych działań na rzecz 
Organizatora. 

4. O patronat Klubu występują główni organizatorzy przedsięwzięć zarówno o randze międzynarodowej, 
ogólnopolskiej i regionalnej. 

5. Klub nie obejmuje patronatem przedsięwzięć niezgodnych z zasadami równości gospodarczej i uczciwej 
konkurencji oraz nielicujących z wizerunkiem Klubu. 

6. Udzielony patronat nie stanowi deklaracji wsparcia finansowego, organizacyjnego lub rzeczowego przez Klub. 

7. Klub nie udziela patronatów o charakterze stałym. W odniesieniu do wydarzeń cyklicznych, patronatem 
obejmowana jest jedna edycja przedsięwzięcia. 

8. Udzielenie patronatu przez Klub nie zwalniają wnioskodawcy z jakichkolwiek obowiązków organizatora, 
wynikających ze szczegółowych przepisów prawa w zakresie organizowanego przedsięwzięcia. 

9. Udzielenie patronatu nie stanowi w żadnym zakresie przeniesienia obowiązków należnych organizatorowi na 
rzecz Klubu.  

 

II. Procedura udzielania patronatu Klubu 

1. Z wnioskiem o udzielenie patronatu Klubu występuje organizator przedsięwzięcia. 

2. Wniosek – załącznik nr 1 należy złożyć najpóźniej na miesiąc przed planowanym rozpoczęciem 
przedsięwzięcia. Za datę przyjęcia Wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Klubu w formie elektronicznej 
lub pocztą tradycyjną. 

3. Wypełniony wniosek  –  załącznik nr 1 wraz z załącznikami należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: 
pfiso@pfiso9000.pl lub w wersji papierowej na adres korespondencyjny Klubu. 

4. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem patronatu Klubu. 

5. Rozpatrywane są wyłącznie kompletnie wypełnione wnioski.  

6. Organizator, w odpowiedzi na złożony wniosek, otrzyma odpowiedź, zawierającą zgodę lub też odmowę 
udzielenia patronatu Klubu.  

7. Informacja o udzielonym patronacie zostanie umieszczona na stronie internetowej Klubu: www.pfiso9000.pl.  

8. Odmowa objęcia patronatu przez Klub nie wymaga uzasadnienia i jest ostateczna. 

9. Patronatu Klubu udziela Zarząd Klubu w postaci stosownej uchwały. 

 

III. Warunki związane z realizacją patronatu 

1. W przypadku udzielenia patronatu Klubu, organizator przedsięwzięcia uzyskuje prawo: 

a) wykorzystania pełnej nazwy Klubu oraz logotypu i umieszczania ich na wszelkich materiałach 
promocyjnych i informacyjnych oraz na stronach www związanych z przedsięwzięciem, dotyczących 
przedsięwzięcia, którego udzielony patronat dotyczy,  

Logo Klubu zostanie przesłane w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez organizatora we wniosku. 

2. W przypadku udzielenia patronatu Klubu, organizator przedsięwzięcia jest zobowiązany do umieszczenia: 
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a) banneru i/lub roll-up reklamującego Klub w uzgodnionym z przedstawicielem Klubu miejscu w trakcie 
trwania przedsięwzięcia,  

b) linku do strony www.pfiso9000.pl w postaci aktywnego logotypu serwisu na stronach www, związanych 
z przedsięwzięciem. 

3. Po zakończeniu wydarzenia objętego patronatem Klubu wnioskodawca jest zobowiązany przekazać do 
Sekretariatu Klubu krótkiej relacji z przebiegu przedsięwzięcia w szczególności dotyczącej wykorzystania 
udzielonego patronatu i wykorzystanego logotypu. Materiały te należy przekazać wyłącznie w formie 
elektronicznej. Wybrane, najciekawsze materiały, np. w postaci filmów, zdjęć, etc., mogą być opublikowane 
na stronie Klubu.  

4. Organizator, który otrzymał zgodę na patronat Klubu jest zobowiązany do: 

a) dostarczenia do sekretariatu Klubu zaproszenia na to wydarzenie, 

b) przekazania informacji, czy przewidziane jest wystąpienie przedstawiciela Klubu podczas wydarzenia 

c) przesłania informacji o planowanym przebiegu przedsięwzięcia, na adres pfiso@pfiso9000.pl, minimum na 
7 dni przed jego rozpoczęciem, w celu wykorzystania przesłanej informacji na stronie internetowej 
www.pfiso9000.pl. 

5. Organizator nie posiada prawa do zmiany treści nazwy Klubu jak również zmian kolorów i kształtu logotypu. 

6. Organizator przedsięwzięcia ma prawo posługiwania się informacją o przyznaniu patronatu Klubu oraz 
umieszczania logotypu Klubu w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z wydarzeniem dopiero 
po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia uzyskania patronatu. 

 

IV. Odebranie patronatu Klubu 

1. Klub może cofnąć udzielony patronat. 

2. Cofnięcie udzielonego patronatu może nastąpić w przypadku: 

a) braku wypełnienia obowiązków wynikających z udzielonego patronatu pkt. III, 

b) podania nieprawdziwych informacji w załączniku 1 w odniesieniu do realizowanego przedsięwzięcia. 

c) prowadzenia przez organizatora lub uczestnika imprezy działań o charakterze promocyjnym, dotyczących 
konkretnych produktów, usług czy firm, w szczególności w takiej formie, która mogłaby sugerować 
podmiotowe poparcie Klubu, 

d) lobbingowego charakteru przedsięwzięcia mającego wpływ na dobre imię Klubu. 

3. O podjętej decyzji Organizator jest informowany niezwłocznie w formie elektronicznej bądź listowej. 

4. Odebranie patronatu skutkuje natychmiastowym wycofaniem przez Organizatora nazwy i logo Klubu  
z materiałów promocyjnych danego przedsięwzięcia oraz zamieszczeniem w terminie do 3 dni od dnia 
otrzymania decyzji o cofnięciu patronatu - na stronie www dotyczącej przedsięwzięcia informacji następującej 
treści: „Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 wycofał udzielony patronat z dniem ….”. 

5. Decyzję o cofnięciu patronatu Klubu podejmuje Zarząd Klubu w postaci stosownej uchwały.  
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