1.

Patronat Instytutu Zdrowia w Warszawie (zwanego w dalszej części regulaminu: IZWW) przyznawany
jest przedsięwzięciom podobnym lub zbliżonym do celów statutowych IZWW.

2.

W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o patronat IZWW należy występować każdorazowo.

3.

Przyjęcie patronatu IZWW nie oznacza deklaracji osobistego udziału Dyrektora Instytutu oraz wsparcia
finansowego lub organizacyjnego.

4.

IZWW nie udziela patronatu przedsięwzięciom jeśli mają one charakter komercyjny, lobbystyczny
lub reklamowy.

5.

W celu uzyskania patronatu IZWW organizator obowiązany jest do wypełnienia i przesłania wniosku
on-line poprzez system teleinformatyczny Instytutu Zdrowia w Warszawie.
Wniosek dostępny jest pod adresem: https://izww.pl/patronaty

6.

Wniosek należy składać na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem przedsięwzięcia.

7.

IZWW rozpatrując wniosek ocenia:
1)

czy przedsięwzięcie spełnia wymagania określone w niniejszym regulaminie;

2)

czy cel i forma przedsięwzięcia uzasadnia udział IZWW;

3)

w stosunku do przedsięwzięć o charakterze naukowym lub opiniotwórczym ich przewidywany
poziom merytoryczny, a w szczególności:

4)

a)

planowaną tematykę wystąpień,

b)

dobór i kwalifikacje prelegentów oraz zaproszonych gości,

c)

rodzaj instytucji wspierających przedsięwzięcie merytorycznie;

ryzyko, czy przedsięwzięcie nie jest jawnym lub ukrytym działaniem o charakterze komercyjnym,
lobbingowym lub reklamowym;

5)

ryzyko, czy przyznany patronat nie zostanie wykorzystane w celu promocji produktów lub usług
albo w działaniach z zakresu reklamy lub public relations podmiotu komercyjnego,
w szczególności w sposób sugerujący poparcie IZWW dla konkretnych produktów, usług czy firm.

8.

O decyzji w sprawie przyznania bądź nieprzyznania patronatu IZWW wnioskodawca zostaje
powiadomiony pocztą elektroniczną na adres wskazany we wniosku.

9.

Decyzja o odmowie udzielenia patronatu IZWW jest uznaniowa, ostateczna, nie wymaga uzasadnienia
i nie przysługuje od niej odwołanie.

10.

Organizator przedsięwzięcia, które IZWW objął patronatem honorowym, informuje
współorganizatorów oraz uczestników o przyznanym patronacie poprzez umieszczenie informacji oraz
logo IZWW we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją
przedsięwzięcia.

11.

Organizator może posługiwać się informacją o przyznanym patronacie dopiero po otrzymaniu
odpowiedzi z IZWW.

12.

Organizator przekazuje IZWW zdjęcia oraz materiały z wydarzenia objętego patronatem.
Przesłane materiały mogą zostać wykorzystane na stronie internetowej IZWW.

13.

W szczególnych przypadkach IZWW może unieważnić decyzję o przyznanym patronacie.
O fakcie odebrania wyróżnienia wnioskodawca informowany jest niezwłocznie w formie pisemnej.

Regulamin obowiązuje od dnia 10/09/2018 r.

