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Regulamin obejmowania wydarzeń artystycznych i naukowych,  
publikacji oraz działalności prowadzonych na terenie i poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej patronatem honorowym przez Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Studiów Śpiewu Gregoriańskiego – sekcję polską 

z dnia 13.12.2013 

§ 1 

Stowarzyszenie może objąć patronatem honorowym: 

1. Wydarzenia artystyczne (np. festiwale, koncerty) 
2. Wydarzenia naukowe (np. sympozja, prelekcje) 
3. Publikacje (np. książki, czasopisma, płyty, audycje) 
4. Dłuższą działalność prowadzoną  na terenie i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 
5. Inne, zgodnie z decyzją Zarządu 

§ 2 

Warunkiem objęcia przez Stowarzyszenie patronatem przedsięwzięć, o których mowa w § 1, jest 
spełnianie przez nie oraz organizatorów celów wymienionych w Statucie Stowarzyszenia. 

§ 3 

Osoba fizyczna lub prawna ubiegająca się o patronat Stowarzyszenia, po otrzymaniu zgody, zobowiązana 
jest używać logo Stowarzyszenia, a także informować o tym fakcie przez umieszczenie na materiałach 
informacyjnych i reklamowych (np. plakaty, programy koncertów, strona w książce) informacji: Pod 
honorowym patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Śpiewu Gregoriańskiego –sekcji 
polskiej, oraz umieszczenie adresu internetowego strony Stowarzyszenia: www.aiscgre.pl.  
Szczegóły Zarząd ustala z ubiegającą się osobą indywidualnie w każdym przypadku. 

§ 4 
Aby ubiegać się o honorowy patronat Stowarzyszenia należy zwrócić się z podaniem skierowanym do 
Zarządu Stowarzyszenia o jego udzielenie oraz przedstawić dokładny program oraz opis organizacji 
danego przedsięwzięcia. 
W przypadku wydawnictw należy podać ich zawartość treściową (np. spis treści, cel publikacji). 

§ 5 
Podanie, o którym mowa w § 4, można przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@aiscgre.pl, lub 
pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia: ul. Wieżowa 2/4, 61-111 Poznań, Polska. 
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§ 6 

Zarząd ma 14 dni roboczych na podjęcie decyzji i wysłanie odpowiedzi na Podanie o objęcie patronatem 
przez Stowarzyszenie. 

§ 7 

W przypadku pozytywnej decyzji Zarządu ubiegający się o patronat zobowiązuje się dostarczyć jeden 
komplet materiałów, o których mowa w § 3 celem umieszczenia ich w archiwum Stowarzyszenia w ciągu 
miesiąca od daty wydarzenia. 
 


