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Regulamin 

udzielania patronatu honorowego przez Samorząd Doktorantów 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

Rozdział I – Postanowienia ogólne 

§1 

1. Regulamin określa warunki i tryb udzielania patronatu przez Samorząd Doktorantów 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

2. Patronat Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jest honorowym 

wyróżnieniem danego wydarzenia. 

3. Patronat Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie nie wiąże się 

z promesą wsparcia finansowego, organizacyjnego czy też osobistego zaangażowania 

członków organów kolegialnych Samorządu Doktorantów w danym wydarzeniu. 

4. Patronatem mogą być objęte wydarzenia dedykowane doktorantom oraz związane z celami 

i zakresem działalności Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

5. Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie nie obejmuje patronatem 

wydarzeń mogących godzić w jego dobre imię oraz dobre imię Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie. 

6. Organem Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie odpowiedzialnym za 

udzielanie patronatów jest Zarząd. 

 

Rozdział II – Warunki udzielania patronatu 

§2 

1. Organizator ubiegający się o udzielenie patronatu powinien przedstawić swoja prośbę na 

piśmie (wniosek). 

2. Wniosek o objęcie wydarzenia patronatem powinien zawierać: 

a. dane organizatora, w tym adres e-mail oraz numer telefonu, 

b. informacje o wydarzeniu, w tym jego nazwę, termin, miejsce, cel, planowaną liczbę 

uczestników, źródła finansowania oraz inne uzyskane patronaty, 

c. oświadczenie organizatora o następującej treści: „Oświadczam, iż zapoznano się 

z Regulaminem udzielania patronatu honorowego przez Samorząd Doktorantów 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a w przypadku udzielenia patronatu 

honorowego zobowiązuję się do zachowania dobrego imienia Samorządu 

Doktorantów oraz dobrego imienia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”, 

d. datę i podpis organizatora. 

3. Do wniosku o objęcie wydarzenia patronatem organizator zobowiązany jest dołączyć 

szczegółowy harmonogram wydarzenia (z linkiem do strony internetowej wydarzenia – jeśli 

dotyczy). 

4. Patronat honorowy udzielany jest w oparciu o komplet dokumentów. 

5. Wniosek o objęcie wydarzenia patronatem należy złożyć osobiście w Biurze Zarządu (pokój 

011) lub wrzucić do skrytki nr 122 w budynku Rektoratu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

(niski parter). 
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6. Dopuszcza się możliwość złożenia wniosku w innej lokalizacji niż wymienione w ust. 2 wyłącznie 

po wcześniejszym ustaleniu z Zarządem. 

7. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie. W przypadku wydarzeń o charakterze 

cyklicznym wnioski rozpatrywane są oddzielnie dla każdej edycji. 

8. Odpowiedź na wniosek przekazywana jest organizatorowi w formie pisemnej. 

9. Odmowa objęcia wydarzenia patronatem jest ostateczna. 

 

Rozdział III – Realizacja patronatu honorowego 

§3 

1. W przypadku udzielenia patronatu: 

a. organizator przedsięwzięcia jest zobowiązany do umieszczenia w materiałach 

informacyjno-promocyjnych wydarzenia informacji o tym fakcie oraz logo Samorządu 

Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 

b. organizator  zobowiązany  jest  dostarczyć  w terminie do  14  dni   kalendarzowych   

po zakończeniu wydarzenia sprawozdanie z jego przebiegu,  które  zamieszone  

zostanie  na stronie  internetowej Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie (maksymalnie 1 strona A4), 

c. na stronie internetowej Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie zamieszczona zostanie informacja o objęciu wydarzenia patronatem 

honorowym (w zakładce PATRONATY), 

d. informacja o wydarzeniu opublikowana zostanie na funpage’u Samorządu 

Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (www.facebook.com). 

2. Logo zostanie przesłane w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez organizatora we 

wniosku. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Samorządu Doktorantów Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie może odebrać udzielony wcześniej patronat. O podjętej decyzji 

organizator zostanie poinformowany niezwłocznie w formie elektronicznej bądź pisemnej. 

 

Rozdział IV – Postanowienia końcowe 

§4 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Zarząd Samorządu 

Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

2. Organem właściwym do dokonywania interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu jest 

Zarząd Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

3. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Zarząd Samorządu Doktorantów 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

http://www.doktoranci.umlub.pl/patronat/
http://www.facebook.com/

