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,,Przez Polskę dla polskich hospiciów"
t+22.a6.2014 r.

otrzymuje

Mecenat Miasta szczeci n
ę.'ok i{*rvłJ>
Szceecin, rJn. 29
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Prezydent Miasta zczecin

sĘcznia ż8L4 r.

Od kryj na dobre

lJrcOn*

_Szczecin

z

-

informa cja
,,Regulaminu przyznawania Patronatu Flonorowego
|rrezydenta Miasta Szczecin iMecenatu Miasta Szczecin",

MeEę§§t_jUiąr_ą_5aęaęgln

wydarzeń,
Prawo plzy7lan1, lvlecelratu Miasta jako wyróznienia podkreŚlająceg<l szczegolny charakter
projektow, przeds!ęwzięć, a takze ukazr-rjących się publikacji przysługuje wyłącznie PrezYdentowi
na terenie GnrinY
Mirrrtu. prezyderrt Mi"rtu przyznajeMecelrat Miasta przedsięwzięciom realizowanYrn
Miasto 5zczecin oraz poza jej granicami administracyjnymi przezinstytucje, organizacje PozYtku Pr-rbosobY
licznego, przecisiębiorstwa, związki i stowarzyszenia twórcze oraz zawocJowe, a takŻe Pełnoletnie
fizyczne,

Krytefląpleyznawąnrą [\4§_cen§!u_ M_iasta Ęlczęci n:
z roŻnYch
IVlecenal Miasta ffloze byc przyznuny *yOurzeniu, projektowi, przedsięwzięciu, Publikacji
z celami
obszarów aktywności tj. kultura i sauka, biznes, nauka, marketing, turystyka itP., sPÓjnYm
Szcze'
Marką
strateEiczrlymi Strategii Rozwoju Szczecin a2o25,długoterminową Strategią Zarządzania
się do
cin F|oatirrg Garden zbso Rrolel<t, załozeniami promocyjnymi Miasta Szczecin, które PrzYczYnia
buciowania renomy miasta ijego promocji na arenie krajowej imiędzynarodowej,
nadane
organizator wydarzenia, projektu, przedsięwzięcia, a takŻe wydawca publikacji, któremu
materiałow Promo.ortuło !^/ylr$7nl*nie zobowiązany jest do prawidłowego oznakowania wszYstkich
i
oznaczeniami,
cyjrrych, reklanrowyclr i informacyjnych przekazanymi przezMiasto logotypami
opisem:
w przypaclku Mecenatu Miasta oznaczenie to stanowi lo9o urzędu Miasta Szczecin opatrzone
Mecerrat Miasta Szczecinw dwoch formach graficznych oraz wersjach kolorYstYcznYch
Mecenat Miasta
Szczecin
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ta
Szczecin

lrl cenatMia ta

MecenatMia

Szczecźn

innYnri oztraczenianri
ozrlaczenia, o l<tórych tnowa powyzej mogą występować obok i wsPÓlnie z
i\4iasta zczecin.
i Marketingowej UM,
Ww. oznaczenia przekazuje w wersji elektronicznej Biuro Komunikacji Społecznej
Miasto zczecin
Wniosek o udzielenie licóncjiisublicencji na używanie znaków towarowych GminY
jostępnyloit
* sel<retariacie Biura Komunikacji SPołecznej iMarketingowej
do celow niekomercyjnych
denMkaó
Uaędu (pok.a) lub na

itroniehtp//

proszę
w celu uzyskania c]odatkowych wyjaśrrień lub konsultacji w zakresie zastosowania znakowania
4245 839,91 4245 B38'
k<rntaktowac się z Biurem l(onrunikacji Społeczrre i Marketingowej UM tel. 91
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