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Regulamin udzielania Patronatu Green Velo 

 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Ogół praw do znaku towarowego Green Velo WSCHODNI SZLAK ROWEROWY oraz pozostałych 

elementów otoczenia wizualnego Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo (dalej jako 

„Green Velo”) posiada Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego z 

siedzibą w Kielcach, przy ul. Ściegiennego 2 lok. 32, 25-033 Kielce, wpisana do rejestru 

stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000098045, REGON 292656257, NIP 959-15-41-978, zwana w 

dalszej części „ROT Województwa Świętokrzyskiego”. 

2. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa procedurę i zasady oceny wniosków 

o przyznanie patronatu Green Velo oraz ramowe zasady jego realizacji. 

 

 

Zasady przyznawania patronatu 

 

§ 2 

1. ROT Województwa Świętokrzyskiego może objąć patronatem Green Velo szczególnie 

wartościowe wydarzenia i inicjatywy, które ze względu na poruszaną tematykę odpowiadają 

założeniom programowym projektu Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo, w szczególności są 

związane z promocją turystyki, sportu, aktywnego trybu życia, w tym rajdy rowerowe, festyny, 

koncerty, imprezy sportowe, imprezy wystawiennicze, targi, itp.    

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, ROT Województwa Świętokrzyskiego ma prawo do 

obejmowania patronatem Green Velo wydarzeń o tematyce nie związanej bezpośrednio 

z założeniami projektu Green Velo, o ile nie stoją one w sprzeczności z wartościami, jakie projekt 

ten propaguje. 

3. W  przypadku  przedsięwzięć  cyklicznych  patronat  jest  przyznawany  każdorazowo  na jedną 

edycję. 

4. ROT Województwa Świętokrzyskiego nie obejmuje patronatem Green Velo wydarzeń 

o charakterze sprzecznym z powszechnie przyjętymi normami społeczno – kulturowymi, 

propagujących wartości sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, propagujących niezdrowy 

styl życia, promujących partie polityczne   

5. ROT Województwa Świętokrzyskiego może objąć patronatem Green Velo wydarzenia 

organizowane przez następujące instytucje i podmioty (dalej łącznie jako „Organizatorzy”): 

a) organy administracji rządowej/ agencje rządowe; 

b) organy administracji samorządowej/ jednostki podległe samorządowi; 

c) stowarzyszenia; 

d) fundacje; 

e) spółki prawa handlowego, 

f) osoby fizyczne  
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Skutki udzielenia Patronatu Green Velo 

 

§ 3 

1. Patronat Green Velo wyraża udzielenie poparcia dla wydarzenia. Patronat Green Velo nie 

oznacza udzielenia bezpośredniego wsparcia o charakterze finansowym, rzeczowym lub 

organizacyjnym dla wydarzenia. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, ROT Województwa Świętokrzyskiego może udzielić 

wsparcia o charakterze rzeczowym na indywidualnie uzgodnionych warunkach, na przykład 

poprzez przekazanie nagród na konkursy, gadżetów, itp.  

 

 

Prawa i obowiązki Stron 

 

§ 4 

1. Organizator, który uzyska patronat Green Velo, jest uprawniony i obowiązany do: 

a) korzystania ze znaku towarowego Green Velo WSCHODNI SZLAK ROWEROWY oraz 

pozostałych elementów otoczenia wizualnego Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo 

(dalej łącznie jako „logotyp”) w materiałach promocyjnych dotyczących wydarzenia, 

szczegółowo wskazanych w decyzji ROT Województwa Świętokrzyskiego o objęciu 

wydarzenia patronatem, wyłącznie dla celów  promocji tego wydarzenia,  

b) informowania we wszystkich materiałach prasowych, informacyjnych i innych materiałach 

promocyjnych dotyczących wydarzenia o jego objęciu patronatem Green Velo, 

c) umieszczenia logotypu na stronach internetowych Organizatora, na których znajdują się 

informacje o danym przedsięwzięciu, z informacją, że podmiot ten sprawuje patronat nad 

wydarzeniem, 

d) wykorzystania udostępnionego Organizatorowi logotypu zgodnie z prawem, wyłącznie 

w sposób niekomercyjny, 

e) nieodstępowania logotypu nieuprawnionym podmiotom trzecim bez zgody i wiedzy ROT 

Województwa Świętokrzyskiego. 

2. Organizator wydarzenia jest zobowiązany poinformować współorganizatorów oraz uczestników 

o przyznanym patronacie Green Velo. 

3. Organizator zobowiązuje się do zredagowania i udostępnienia informacji o wydarzeniu, które 

objęte zostało patronatem Green Velo, celem jej umieszczenia na stronie internetowej Green 

Velo. 

4. Organizator jest zobowiązany przesłać po zakończeniu wydarzenia do ROT Województwa 

Świętokrzyskiego: 

a) sprawozdanie z przebiegu przedsięwzięcia; 

b) dokumentację fotograficzną;  

c) po jednym  egzemplarzu wszystkich opracowanych przez Organizatora materiałów 

prasowych, informacyjnych i innych materiałów promocyjnych. 

5. Sprawozdanie wraz z kompletem dokumentacji, o której mowa w ustępie poprzedzającym, 

należy przesłać w terminie 5 dni  od dnia zakończenia wydarzenia objętego patronatem Green 

Velo w formie elektronicznej na adres: rzecznik@swietokrzyskie.travel   

mailto:rzecznik@swietokrzyskie.travel
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6. ROT Województwa Świętokrzyskiego zastrzega sobie możliwość wizytacji przedsięwzięcia 

objętego patronatem Green Velo. 

7. Organizator w ramach wydarzenia objętego patronatem nie może podejmować działań 

stanowiących działania konkurencyjne względem działalności ROT Województwa 

Świętokrzyskiego, w tym nie może podejmować współpracy z podmiotami, których interesy są 

sprzeczne z interesami ROT Województwa Świętokrzyskiego. 

 

§ 5 

1. ROT Województwa Świętokrzyskiego jest obowiązana do: 

a) dostarczenia Organizatorowi logotypu w formacie i standardzie umożliwiającym 

wykorzystanie go w sposób określony w niniejszym Regulaminie oraz we wniosku 

Organizatora, 

b) promowania wydarzenia poprzez umieszczenie na portalu www.greenvelo.pl oraz na 

zarządzanych przez siebie portalach społecznościowych informacji o wydarzeniu przekazanej 

przez Organizatora zgodnie z § 4 ust. 3 niniejszego Regulaminu. 

 

 

Procedura uzyskania Patronatu Green Velo 

 

§ 6 

1. W celu uzyskania patronatu Green Velo dla wydarzenia, Organizator powinien złożyć kompletny, 

wypełniony wniosek, przy użyciu formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

2. Organizator jest zobowiązany dołączyć do wniosku:  

a) szczegółowy program wydarzenia;  

b) regulamin (jeśli dla wydarzenia został on wprowadzony). 

3. Wniosek należy złożyć najpóźniej na 30 dni przed planowanym wydarzeniem, w formie 

elektronicznej na adres e-mail: rzecznik@swietokrzyskie.travel. 

4. ROT Województwa Świętokrzyskiego nie rozpatruje wniosków, które nie spełniają wymogów 

formalnych wskazanych w ust. 1 – 3 powyżej lub zostały złożone po terminie wskazanym w ust. 

3 powyżej. 

5. Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem patronatu. 

6. Przed rozpatrzeniem wniosku, ROT Województwa Świętokrzyskiego może się zwrócić do 

Organizatora o udzielenie dodatkowych wyjaśnień lub informacji o wydarzeniu. 

7. Organizator zostanie poinformowany o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku 

drogą pisemną lub elektroniczną w terminie 5 dni roboczych od dnia wpływu do ROT 

Województwa Świętokrzyskiego kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku. Decyzja 

odmowna nie wymaga uzasadnienia. 

8. Niezwłocznie po przekazaniu Organizatorowi decyzji, o której mowa w ust. 7 powyżej, ROT 

Województwa Świętokrzyskiego udostępni Organizatorowi logotyp zgodnie z § 5 ust. 1 lit. a) 

Regulaminu. 

 

Prawa do korzystania z utworów 

 

§ 7 
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1. Z chwilą przekazania Organizatorowi logotypu, ROT Województwa Świętokrzyskiego udziela 

Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do korzystania z praw autorskich i 

pokrewnych do logotypu, upoważniając Organizatora do korzystania z logotypu wyłącznie dla 

potrzeb promocji wydarzenia objętego patronatem oraz przez czas niezbędny dla tego 

wydarzenia, na polach eksploatacji obejmujących: 

a) stosowanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, 

systemu lub standardu, 

b) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym 

wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub 

zwielokrotnianie takich utworów i wizerunku, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz 

korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, w tym wprowadzanie kopii do obrotu, 

c) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł 

mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności 

elektroniczne udostępnianie na żądanie, 

d) wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonanie, 

e) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych.  

2. Organizator oświadcza, że najpóźniej w chwili udostępnienia ich ROT Województwa 

Świętokrzyskiego, będą mu przysługiwały pełne prawa do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 

4 lutego 1994 roku przekazanych ROT Województwa Świętokrzyskiego w trakcie lub wyniku 

realizacji postanowień Regulaminu, w szczególności zaś do informacji, o której mowa w § 4 ust. 3 

niniejszego Regulaminu. Organizator oświadcza, że utwory te będą wolne od wad prawnych, bez 

niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszały praw 

przysługujących osobom trzecim, w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich 

oraz dóbr osobistych tych osób. Z tytułu złożonych oświadczeń Wykonawca ponosi w stosunku 

do Zamawiającego całkowitą i wyłączną odpowiedzialność. 

3. Z chwilą przekazania ROT Województwa Świętokrzyskiego utworów, o których mowa w ust. 2 

powyżej, Organizator udziela ROT Województwa Świętokrzyskiego nieodpłatnej, niewyłącznej 

licencji do korzystania z praw autorskich i pokrewnych do tych utworów, upoważniając ROT 

Województwa Świętokrzyskiego do korzystania z tych utworów wyłącznie dla potrzeb promocji 

wydarzenia objętego patronatem oraz przez czas niezbędny dla tego wydarzenia, na polach 

eksploatacji obejmujących: 

f) stosowanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, 

systemu lub standardu, 

g) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym 

wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub 

zwielokrotnianie takich utworów i wizerunku, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz 

korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami, w tym wprowadzanie kopii do obrotu, 

h) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł 

mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności 

elektroniczne udostępnianie na żądanie, 

i) wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonanie, 

j) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych.  
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Wycofanie Patronatu Green Velo 

 

§ 8 

1. W przypadku stwierdzenia przez ROT Województwa Świętokrzyskiego faktu naruszania przez 

Organizatora warunków udzielonego patronatu, w szczególności używania logotypu w sposób 

przekraczający zakres udzielonej licencji, ROT Województwa Świętokrzyskiego może wycofać 

udzielony patronat. 

2. O wycofaniu patronatu ROT Województwa Świętokrzyskiego informuje Organizatora 

niezwłocznie, drogą mailową na adres Organizatora wskazany we wniosku. 

3. Odebranie  patronatu  zobowiązuje Organizatora  do  bezzwłocznej  rezygnacji  z  używania 

przyznanego   patronatu, wycofania   wszystkich   materiałów   informacyjnych i promocyjnych, 

na których widnieje logotyp oraz informacja o wykonywaniu przez ROT Województwa 

Świętokrzyskiego patronatu nad wydarzeniem. 

4. Organizator nie może kierować przeciwko ROT Województwa Świętokrzyskiego jakichkolwiek 

roszczeń dotyczących naprawienia szkody powstałej w związku z działaniami podjętymi w 

wykonaniu ust. 3 powyżej. 

 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 9 

Poprzez przesłanie wniosku o objęcie patronatem, o którym mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu, 

Organizator oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego warunki. 

 




