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P.ąt|,ql.],ąt ,łlp_ngl9]ryy_ .B.t€ZJ_de_nia Miastą,Szczcein_ * informacja z ,,Regulaminu ptzyznawatria
pćltll)nłttl Floncroweqo prezydenta Miasta szczecin i Mecenatu Miasta Szczecin'i

Fral"lo przyzrtania paLrollalu Honorowego ja|o wyróżnienia podkreślającego szczególtry charakter
vrydarzeri, projeŁłór,v, przrłdsięwzięc, a takźe ukazujących się publikacji przystuguje wyłącznie Prezy-
dentowi Miasta, Prezryderrt łVliasta nadaje Patronat Honorowy przedsięwzięciom realizowałrym na tere-
rrie Gnriny lv'iiasto Szczecin arłz poza jej granicami administracyjnymi przez instwucje, organizacje
pożytku publicznego przedsiębiorstwa, związki i stowarzyszenia twórcze oraz zawodową a także
pclnoletrrie osoby ńzyczne.

{ryt§I!ąEr&yłnąłlBnĘ P_ą§_o-na$ łisnorpv\lego Prezydenta Miasta
Płtronat Honoicwy nloze być p uyznany wydarzeniu. projektowi, przedsięwzięciu, publikacji z różnych
obszarów aktywności tj. kultura isztuka, biznes, nauka itp., które w ocenie Prezydenta Miasta mają
szczególno znaczenie dla budowania toźJamości lokalnej, prestiżu Miasta Szczecin, podnoszenia rangi
s.lłnorządu na arćnie krajowej i nriędzynarodowej.
Crganizator wydarzenia projektu, przedsięwzięcia, a także wydawca publikacji, któremu nadane
zostało wyróżnienie zobowiązany jest do prawidłowego oznakowania wszystkich materiałów promo-
cyjnych, reklamowych i infornracyjnych przekazanymi pzez Miasto lo9otypami ioznaczeniami.
W przypadku Patronatu Honorowego oznaczenie to stanowi Herb Miasta Szczecin opatrzony opisem:
Patronat F{orrcrowy Prezydenta Miasta Szczecin w dwóch formach graficznych oraz wersjach kolory-
stycznych
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Miasta Szczecin.
Ww. oznaczenia przekazuje w wersji elektronicznej Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingclwej
Urzędu. Wniosek o udzielenie licencji/sublicencji na używanie znaków towarowych Gminy Miasto
Szczecin do celów niekomercyjnych dostępny jest w sekretariacie Biura Komunikacji Społecznej i Mar-
ketingowej UM (pok.4) lub na stronie http/www.szczecin.eu/ma

W celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub konsultacji w zakresie zastosowania znakowania proszg
kontaktować się z Biurem Komunikacji Społeczne i Marketingowej UMte|.91 42 45 839,91 4245 838. 
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