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WARUNKI PRZYZNAWANIA HONOROWEGO PATRONATU 

Aby ubiegać się o patronat honorowy Prezesa Rady Centralnej Związku Tatarów 
Rzeczypospolitej Polskiej należy: 

Wypełnić wniosek do Prezesa Rady Centralnej ZTRP o patronat honorowy  

Dostarczyć kompletny wniosek przynajmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem wydarzenia. 
Decyduje data wpływu dokumentów. Wnioski złożone po tym terminie mogą zostać nierozpatrzone. 

Wniosek można dostarczyć w jeden z następujących sposobów: 

 wysłać listownie na adres: Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Rada Centralna, 
ul. Bystrzycka 22B, 15-161 Białystok  

 przesłać pocztą elektroniczną na adres: adamowiczdj@gmail.com 
 złożyć osobiście w Sekretariacie ZTRP pod adresem ul. Bystrzycka 22B, 15-161 Białystok 

Ogólne warunki udzielania patronatu: 

Złożenie kompletnego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem patronatu. W odpowiedzi na złożony 
wniosek organizator otrzyma pisemną odpowiedź zawierającą zgodę lub też odmowę udzielenia patronatu 
honorowego . 

Objęcie wydarzenia patronatem honorowym nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego lub 
organizacyjnego dla wnioskodawcy, ani osobistego udziału Prezesa w imprezie. 

O patronat honorowy mogą ubiegać się główni organizatorzy wydarzeń. 

Wydarzenie powinno być związane, lub promować dziedzictwo kulturowe mniejszości tatarskiej w Polsce. 

Organizator, który otrzymał zgodę na patronat honorowy, jest zobowiązany do: 

Dostarczenia Prezesowi Rady Centralnej ZTRP zaproszenia na to wydarzenie; 

Zamieszczenia logo ZTRP (do pobrania: www.ztrp.pl) oraz informacji o patronacie honorowym we 
wszystkich oficjalnych materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących tego wydarzenia; 

Przesłania informacji o planowanym przebiegu przedsięwzięcia, na adres adamowiczdj@gmail.com 
minimum na 7 dni przed jego rozpoczęciem, w celu ewentualnego wykorzystania na stronie internetowej 
www.ztrp.pl oraz na portalu społecznościowym https://www.facebook.com/ZwiazekTatarowRP/ 

Przekazania do sekretariatu ZTRP kompletu materiałów/publikacji po zakończeniu wydarzenia. 

Patronat honorowy może zostać odebrany w przypadku: 

 prowadzenia przez organizatora lub uczestnika imprezy działań o charakterze promocyjnym, 
dotyczących konkretnych produktów, usług czy firm, w szczególności w takiej formie, która 
mogłaby sugerować poparcie dla nich Prezesa, 

 lobbingowego charakteru wydarzenia. 


