
Zasady obejmowania pnedsiqwziq6 o6wiatowych honolowym patronatem
DolnoSl1skiego Kuratora OSwiatY

1. Dolno5lqski Kurator OSwiaty obejmuje patronatem pzedsiqwziqcia oSwiatowe (konkursy,

olimpiady, festiwale, konferencje zwiqzane z dzialalno6ci4 edukacyjnE i. wychowawczq)

organizowane na terenie wojew6dztwa dolnoSlqskiego lub calego kraju, bezpoSrednio zwiEzane

z edukacjE lub wychowaniem dzieci i mlodzie2y, o zasiQgu, co najmniej powiatowym'

2. Patronatem mo2e zostai objQte jedynie takie pnedsiewziqcie o5wiatowe, kt6re posiada

szczeg6lne walory, m.in:
a) realizuje priorytety okre5lone pzez Ministra Edukacji Narodowej,
u) posiada'wybitne wartoSci wychowawcze, profilaktyczne, patriotyczne, spoleczne c) posiada

rruysbfE watto3e merytoryczno programowE i organizacyjnq, d) sprzyja rozwojowi zainteresowa6

uizni6w; doskonali wiedzq iumiejqtno5ci dzieci, mlodzie2y lub nauczycieli. e) posiada dlugoletniE

tradycjQ i wysok4 rangq w Srodowisku.
f) jest projektem oryginalnym, innowaryjnym.

3. Wniosek o objqcie honorowym patronatem Dolnosl4skiego Kuratora o5wiaty mogq sklada6:

a) szkoly i plac6wki,
b) szkoly wy2sze,
cj organizaqe spoleczne dzialajqce na rzecz o5wiaty lub wspomagajqce o5wiatq,

d) fundacje, stowarzyszenia oraz w uzasadnionych przypadkach inne podmioty'

4. Wniosek organizatora o objqcie pzedsiqwziqcia oSwiatowego honorowym patronatem przez

DolnoSl4skiego Kuratora O5wiaty powinien byt zto|ony, co najmniej na 1 miesi4c pzed planowanym

terminem jego realizacj4.

5. Wz6r wniosku o objqcie przedsiewziecia o6wiatowego honorowym patronatem pzez

DolnoSl4skiego Kuratora O5wiaty stanowi zalqcznik nr 1.

6. Do wniosku nale2y dolqczyf:
a. pismo przewodnie
b. regulamin i program planowanego przedsiewziQcia podpisane przez uprawnione osoby

c. harmonogram organizacji pzedsiQwziqcia

7. Wniosel! kt6ry nie spelnia wymog6w okre5lonych w pkt. 1,2 i 4 oraz zlo2ony po terminie zostanie

rozpatzony negatywnie.

8, W przypadku przedsiqwziqi cyklicznych patronat jest przrznawany ka2dorazowo na jednE edycjq.

9. Objqcie honorowym patronatem oznacza:
a) proriroc;q przedsiQwziQcia Swiatowego popeez umieszczenie na stronie internetowej Kuratorium

Og*iatv we-Wroclawiu szczegolowych informacji i material6w graficznych, programu i komunikat6w

organizacyjnych paeslanych pnez organizatora pocztE elektronicznfu
b)- zgode 

' 
na poslugiwanie siq logo Kuratorium podczas peedsiQwziQcia i w materialach

informacylnycn danej imprezy o6wiatowej np. na plakatach, ogloszeniach prasowych, zaproszeniach.

10. Wykaz pzedsiqwziqi objQtych honorowym patronatem Dolno6l4skiego Kuratora OSwiaty

zamieszcza siQ na stronie internetowej http://www.kuratorium.wroclaw.ol w zakladce PATRONATY.

11. W uzasadnionych przypadkach Dolno5lqski Kurator OSwiaty mo2e w ka2dym czasie cofnqd

decyzjq o objQciu pftedsiQwziqcia oSwiatowego siwoim patronatem.



12. W pzypadku objQcia honorowym patronatem przedsiewziQcia pzez DolnoSl4skiego Kuratora
Oswiaty organizator zobowiEzany jest:
a. do umieszczenia informacji o przfznanym patronacie we wszystkich materialach promocyjnych
i informaryjnych, zwiqzanych z rea lizacjq pzedsiQwziecia.

b. peedlo2enia Kuratorowi sprawozdania z pzebiegu przedsiQwziQcia w formie pisemnej, do kt6rego
nale2y dolEczyi 4 r62ne fotografie dokumentuj4ce przebieg przedsiqwziecia oraz po I egzemplaau
wszystkich opracowanych pnez organizatora material6w informaryjno-promocyjnych (w terminie 30
dni od zako6czenia paedsiqwziqcia).

13. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami nale2y kontaktowa6 siq z wizytatorem,
kt6remu powiezono nadz6r nad procedurq obejmowania przedsiqwziqd o6wiatowych honorowym
patronatem Dolno6lqskiego Kuratora Oiwiaty.

DolnoSlar rator O6wiaty
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