
 

 

 

ZASADY PRZYZNAWANIA PATRONATU HONOROWEGO FUNDACJI JiM 

 

§ 1. ZASADY OGÓLNE 

 

Dokument określa procedurę i zasady przyznawania patronatu Fundacji JiM. Objęcie patronatem 

przez Fundację JiM jest wyróżnieniem, podkreślającym szczególny charakter wydarzenia, publikacji 

lub działania, o dużym znaczeniu edukacyjnym, dotyczącym spektrum autyzmu. 

 

§ 2. ZASADY PRZYZNAWANIA PATRONATU 

 

1. O Patronat Fundacji JiM mogą ubiegać się Wnioskodawcy realizujący przedsięwzięcie, które jest 

zgodne ze statutem i misją Fundacji. 

2. Patronat Fundacji JiM może być przyznany przedsięwzięciu, które ze względu na poruszaną 

problematykę jest istotne dla misji Fundacji JiM. 

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

4. Przyznanie patronatu Fundacji JiM oznacza: 

a. że Wnioskodawca otrzymujący patronat zamieści logotyp Fundacji JiM 

w materiałach informacyjno-promocyjnych, np.: na zaproszeniach, agendzie wydarzenia, stronie 

internetowej, ekspozytorach reklamowych (banery, roll-upy), itp.; 

b. możliwość zamieszczenia informacji o patronacie na stronie internetowej www.jim.org 

lub w serwisach społecznościowych Fundacji. 

c.  możliwość wysłania wiadomości z informacją o patronacie do interesariuszy Fundacji za pomocą 

narzędzi internetowych. 

5. Wnioskodawca starający się o przyznanie patronatu zobowiązany jest do przesyłania każdorazowo 

projektów materiałów, o których mowa w ust. 4 przed ich publikacją, do akceptacji Fundacji. 

 

§ 3. PROCEDURA PRZYZNAWANIA PATRONATU 

 

1. W celu uzyskania patronatu Fundacji JiM, Wnioskodawca jest zobowiązany do przesłania wniosku 

o przyznanie patronatu na adres e-mail rzecznik@jim.org.  

2. Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku wszystkie niezbędne dokumenty tj.: 

a. szczegółowy opis przedsięwzięcia z uwzględnieniem zasięgu; 

b. szczegółowy program/regulamin przedsięwzięcia (jeżeli dotyczy). 

3. Wniosek wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w ust. 2, powinien zostać przesłany nie 

później niż 40 dni przed dniem rozpoczęcia przedsięwzięcia. 

4. Wniosek, który nie spełnia wymogów określonych w § 3 ust.1, 2 i 3 może nie być rozpatrywany. 

5. Fundacja może zwrócić się do Wnioskodawcy z prośbą o przekazanie dodatkowych 
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informacji związanych z przedsięwzięciem, którego dotyczy wniosek o patronat, a także przedstawić 

wnioskodawcy dodatkowe warunki, po spełnieniu których będzie możliwe objęcie danego 

przedsięwzięcia patronatem. 

 

§ 4. Cofnięcie przyznanego patronatu 

 

1. Fundacja może cofnąć decyzję o przyznaniu patronatu o czym niezwłocznie powiadamia 

Wnioskodawcę. 

2. Cofnięcie patronatu oznacza obowiązek niezwłocznej rezygnacji z korzystania z tego wyróżnienia 

honorowego. 

3. Cofnięcie patronatu nakłada na Wnioskodawcę obowiązek bezzwłocznego usunięcia informacji 

o patronacie z materiałów związanych z przedsięwzięciem oraz bezzwłocznego zaprzestania 

korzystania w jakiejkolwiek innej formie z informacji o objęciu patronatem przez Fundację 

 

 

Załączniki: 

Wniosek o Patronat Honorowy Fundacji JiM.doc 

Wniosek o Patronat Honorowy Fundacji JiM.pdf 

 

 

 


