Zasady i tryb przyznawania patronatu i patronatu honorowego
Rektora Politechniki Gdańskiej
Patronat Rektora Politechniki Gdańskiej stanowi szczególnego rodzaju wyróżnienie dla
przedsięwzięcia bezpośrednio związanego z edukacją, nauką, kulturą lub innowacyjną gospodarką.
I. Zasady przyznawania patronatu
1. Prawo do przyznawania patronatu przysługuje Rektorowi Politechniki Gdańskiej.
2. Patronat może być przyznany przedsięwzięciu, które jednocześnie spełnia poniższe warunki:
a)

ma duży zasięg i wysoką rangę,

b)

ze względu na poruszaną tematykę jest istotne dla wizerunku Politechniki Gdańskiej.

3. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat jest przyznawany każdorazowo na jedną
edycję.
4. Przyznanie patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego
przez Politechnikę Gdańską dla organizatora oraz osobistego udziału rektora.
5. Przyznanie patronatu Rektora PG oznacza:
a) możliwość umieszczenia w ramach przedsięwzięcia logotypu Politechniki Gdańskiej
zgodnie
z
uczelnianym
systemem
identyfikacji
wizualnej
(SIW)
http://pg.edu.pl/identyfikacja-wizualna,
b) na pisemną prośbę wnioskującego i po uznaniu zasadności przez rektora umieszczenie
na stronie internetowej Politechniki Gdańskiej informacji o przedsięwzięciu.
II. Tryb przyznawania patronatu
1. Wniosek o przyznanie patronatu powinien być zaopiniowany przez właściwego prorektora.
Wniosek powinien być złożony do rozpatrzenia w sekretariacie rektora, pok. 269 Gmach
Główny, e-mail: rektor@pg.gda.pl.
2. Organizator jest zobowiązany dołączyć do wniosku szczegółowy program przedsięwzięcia
wraz z wykazem partnerów/sponsorów oraz źródeł finansowania przedsięwzięcia, danymi do
kontaktu, a także oświadczenie o przyjęciu niniejszych zasad do wiadomości i stosowania.
3. Wniosek wraz z kompletem dokumentów powinien być złożony nie później niż 30 dni przed
datą rozpoczęcia przedsięwzięcia.
4. Wniosek złożony po tym terminie nie będzie rozpatrywany.

5. O przyznaniu lub odmowie przyznania patronatu organizator zostanie powiadomiony drogą
pisemną lub elektroniczną w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia wniosku do rozpatrzenia.
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III. Unieważnienie patronatu
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rektor może unieważnić przyznany patronat.
2. O unieważnieniu patronatu organizator jest informowany pisemnie.
3. Unieważnienie patronatu zobowiązuje organizatora do bezzwłocznego usunięcia informacji
o patronacie oraz wycofania wszystkich materiałów informacyjnych, na których widnieje
logotyp Politechniki Gdańskiej.

