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Regulamin przyznawania patronatu 

Polskiego Związku Tenisa Stołowego oraz patronatu Prezesa 

Polskiego Związku Tenisa Stołowego 

Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania, sprawowania i cofania patronatu 

przez Polski Związek Tenisa Stołowego (dalej PZTS albo Związek) oraz przez Prezesa 

Polskiego Związku Tenisa Stołowego (dalej Prezesa) organizowanym zawodom, 

imprezom, szkoleniom oraz innym wydarzeniom (dalej wydarzenie) mającym na celu 

promocję i rozwój tenisa stołowego. 

Rozdział I 

Zasady przyznawania patronatu PZTS oraz patronatu Prezesa 

§1 

1. Objęcie wydarzenia patronatem PZTS albo patronatem Prezesa jest wyróżnieniem 

podkreślającymi jego szczególny charakter oraz wyjątkowe znaczenie dla rozwoju 

oraz popularyzacji tenisa stołowego w Polsce. 

2. Patronat PZTS albo patronat Prezesa może być przyznawany wydarzeniom, które 

mają zasięg lokalny, wojewódzki, ogólnopolski, rangę i znaczenie międzynarodowe, 

lub mają wieloletnią tradycję, a ich realizacja przyczynia się do promocji dyscypliny. 

3. Patronat nie może być wykorzystywany do wspierania działań komercyjnych 

prowadzonych przez organizatora. W wyjątkowych sytuacjach PZTS oraz Prezes mogą 

objąć patronatem takie wydarzenia wyłącznie, jeśli gwarantują one wysoki poziom 

i zostaną uznane za szczególnie użyteczne dla dyscypliny na szczeblu co najmniej 

ogólnokrajowym. 

§2 

1. Objęcie wydarzenia patronatem nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, 

rzeczowego czy organizacyjnego. Nie jest również jednoznaczne z umieszczeniem go 

w kalendarzu PZTS. 

2. Objęcie patronatem nie ma wpływu na kwestie formalne związane z organizacją 

wydarzenia, w szczególności dotyczące uzyskania niezbędnych zezwoleń od 

właściwych organów. 
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3. W ramach przyznanego patronatu, możliwe jest ufundowanie nagród rzeczowych. 

Zakres udzielanej pomocy ustalany jest indywidualnie dla każdego wydarzenia. 

4. Przyznanie patronatu nie oznacza osobistego udziału w wydarzeniu Prezesa. 

5. W wydarzeniach objętych patronatem może wziąć udział przedstawiciel Związku. 

6. Objęcie wydarzenia patronatem nie wymaga uzasadnienia. 

§3 

Informacja o objęciu patronatem PZTS albo patronatem Prezesa, jak również informacja 

o cofnięciu tego wyróżnienia zamieszczana jest na oficjalnej stronie Związku 

https://pzts.pl/. 

Rozdział II 

Tryb przyznania patronatu PZTS oraz patronatu Prezesa 

§4 

Przyznanie patronatu następuje na wniosek składany przez organizatora, którego wzór 

stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

§5 

1. Wniosek o objęcie wydarzenia patronatem PZTS albo patronatem Prezesa (załącznik 

nr 1 do niniejszego Regulaminu) powinien zawierać: 

a) dane organizatora; 

b) szczegóły wydarzenia, a w tym m. in.: 

• nazwę, 

• termin, 

• miejsce, 

• źródła finansowania, 

• dostępność, 

• zasięg, 

• przewidywaną liczbę uczestników, 

c) cel wydarzenia; 

d) szczegółowy harmonogram; 

e) załączniki mogące mieć znaczenie przy ocenie wniosku. 

2. Wniosek podpisany przez organizatora wydarzenia, a w przypadku firm i organizacji 

pozarządowych – przez osobę uprawnioną do reprezentowania składa się w biurze 

Związku (adres Polski Związek Tenisa Stołowego, ul. Puławska 300, 02-819 



3 

 

Warszawa) lub drogą elektroniczną (skan wniosku z podpisem) na adres 

pzts@pzts.pl, 

3. Złożenie wniosku o przyznanie patronatu PZTS albo patronatu Prezesa powinno 

nastąpić w terminie nie krótszym niż 30 dni przed planowaną datą organizacji 

wydarzenia. 

4. Wraz z wnioskiem o patronat należy złożyć oświadczenie (załącznik nr 2 do 

niniejszego Regulaminu) zapewniające, że w związku z organizacją wydarzenia nie 

będą prowadzone żadne działania mające na celu promocję alkoholu, wyrobów 

tytoniowych lub jakichkolwiek innych towarów i usług zakazanych przez 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

5. Termin, o którym mowa w ust. 3 może zostać skrócony w przypadku organizacji 

wydarzeń o szczególnym znaczeniu dla promocji tenisa stołowego w Polce. 

6. O jakichkolwiek zmianach informacji zawartych we wniosku organizator jest 

zobowiązany niezwłocznie poinformować PZTS. 

§6 

1. O przyznaniu lub odmowie przyznania patronatu organizator informowany jest 

w miarę możliwości w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku, drogą mailową na adres 

wskazany we wniosku. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie nie jest 

równoznaczny z akceptacją wniosku. 

2. Odmowa objęcia wydarzenia patronatem jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia 

i nie przysługuje od niej odwołanie. 

3. Decyzja o objęciu wydarzenia patronatem może zawierać warunki, których spełnienie 

jest niezbędne przez organizatora. 

§7 

W przypadku odwołania wydarzenia organizator zobowiązany jest niezwłocznie 

poinformować o tym fakcie Związek. 

§8 

1. Organizator wydarzenia, któremu przyznano patronat PZTS albo patronat Prezesa 

zobowiązany jest do: 

a) umieszczenia informacji o tym fakcie we wszystkich materiałach 

promocyjnych, reklamowych i informacyjnych związanych z realizacją 

wydarzenia, 

b) umieszczenie logo PZTS w widocznym miejscu, 
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c) uzyskania akceptacji w zakresie ekspozycji logo PZTS na materiałach 

promocyjnych, 

d) zorganizowania wydarzenia z zachowaniem powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa a także ewentualnych wymagań wskazanych w decyzji 

objęciu patronatem oraz niepodejmowania jakichkolwiek działań, które 

mogłyby naruszać reputację lub dobre imię PZTS, Prezesa lub stać 

w sprzeczności z ideą popularyzacji tenisa stołowego w Polsce. 

2. Logo PZTS, o którym mowa w ust. 2 lit. b) każdorazowo zostanie przesłany 

organizatorom wydarzenia przez biuro Związku na adres e-mail wskazany we 

wniosku. 

3. Związek zastrzega sobie prawo do ekspozycji swoich materiałów reklamowych 

podczas wydarzenia o czym poinformuje organizatora najpóźniej na 3 dni przed 

rozpoczęciem imprezy. 

§9 

1. Przyznanie patronatu PZTS albo patronatu Prezesa wiąże się z obowiązkiem złożenia 

przez organizatora sprawozdania z przebiegu wydarzenia (załącznik nr 3 do 

niniejszego Regulaminu). 

2. Do sprawozdania należy także dołączyć dokumentację fotograficzną z przebiegu 

wydarzenia, która będzie dokumentować zaangażowanie PZTS. 

3. Sprawozdanie należy przesłać na adres pzts@pzts.pl w terminie 7 dni po zakończeniu 

wydarzenia. 

§10 

Przyznanie patronatu ma charakter jednorazowy. W przypadku wydarzeń cyklicznych o 

patronat należy występować każdorazowo. 

§11 

Każdorazowo użycie logo PZTS wymaga uzyskania zgody Związku na posługiwanie się 

nim. 

Rozdział III 

Tryb odebrania patronatu PZTS oraz patronatu Prezesa 

§12 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Związek może cofnąć przyznany wcześniej 

patronat. O cofnięciu patronatu organizator informowany jest niezwłocznie. 

§13 
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Cofnięcie patronatu nakłada na organizatora obowiązek bezzwłocznej rezygnacji 

z używania przyznanego wyróżnienia, jest również jednoznaczne z usunięcia informacji 

o wydarzeniu ze strony Związku. 

Rozdział IV 

Postanowienia końcowe 

§14 

Niewywiązywanie się lub niewłaściwe wywiązanie się z któregokolwiek z postanowień 

niniejszego regulaminu, w przyszłości może skutkować odmową przyznania patronatu. 

§15 

Prawo interpretacji oraz rozstrzyganie spraw nieobjętych niniejszym Regulaminem 

przysługuje Zarządowi PZTS. 

§16 

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd PZTS. 


