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Regulamin przyznawania patronatu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej podczas 

turniejów piłkarskich 

 z okazji 100-lecia Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej 

 

 

 

§ 1  

Ogólne zasady obejmowania patronatem 

 

1. Objęcie patronatu przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej z okazji 100-lecia Mazowieckiego 

Związku Piłki Nożnej (dalej MZPN) jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny 

charakter turnieju. 

2. Patronatem MZPN mogą być objęte turnieje o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, 

krajowym lub ogólnopolskim.  

3. Z wnioskiem o objęcie patronatem MZPN dla danego wydarzenia lub przedsięwzięcia występuje 

organizator.  

4. Decyzję w sprawie objęcia lub odmowie objęcia patronatem podejmuje Komisja do spraw 

organizacji i współorganizacji wydarzeń sportowych MZPN. 

5. W szczególnych przypadkach decyzję o przyznaniu patronatu podejmuje Prezes Mazowieckiego 

ZPN. Przyznanie patronatu zgodnie z par. 1 ust. 5 nie zwalnia wnioskującego z obowiązku 

spełnienia zapisów par. 2 ust. 5.  

6. Wzór wniosku o objęcie patronatem MZPN znajduje się na stronie www.mzpn.pl, wniosek 

należy wypełnić w formie elektronicznej. 

 

 

  



Komisja MZPN ds. organizacji i współorganizacji wydarzeń sportowych 
 

Strona 2 z 3 
 

§ 2 

Procedura obejmowania patronatem 

1. Zarząd MZPN może objąć patronat nad turniejem piłkarskim organizowanym na terenie 

województwa mazowieckiego. 

2. Każdy patronat jest podejmowany jednorazowo na każdy turniej. 

3. Zgoda MZPN na objęcie turnieju patronatem nie oznacza jednocześnie deklaracji wsparcia 

finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego. 

4. Zakres udzielanego wsparcia ustalany jest indywidualnie dla każdego przedsięwzięcia.  

5. Wniosek o patronat musi zostać złożony w formie elektronicznej najpóźniej 45 dni przed datą 

rozpoczęcia turnieju (z wyłączeniem wniosków składanych zgodnie z par. 1 ust. 5 niniejszego 

regulaminu). 

6. Wnioski rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jego złożenia.  

7. Odmowa objęcia patronatem nie wymaga uzasadnienia.  

8. Każdy klub może zorganizować maksymalnie trzy turnieje pod patronatem MZPN z okazji 100-

lecia Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. 

 

§ 3  

Wniosek o objęcie patronatem 

1. Wniosek o patronat składa organizator turnieju. 

2. Wniosek musi zawierać: nazwę turnieju, termin turnieju, kategorię wiekową turnieju, opis i 

program turnieju, dane organizatora i osoby odpowiedzialnej za turniej, oświadczenie o 

posiadaniu ubezpieczenia OC lub NNW. 

 

§ 4 

Korzystanie z patronatu  

1. Otrzymanie patronatu zobowiązuje organizatora do następujących działań: 

a. umieszczenia logotypu MZPN oraz informacji o patronacie we wszystkich materiałach 

promocyjnych, reklamowych i informacyjnych;  

b. umieszczenia w widocznym miejscu, podczas trwania wydarzenia banneru i innych 

środków promocyjnych MZPN (w przypadku zniszczenia otrzymanych materiałów 

promocyjnych, organizator zobowiązany jest do pokrycia kosztów wynikających z ich 

naprawy);  
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c. przygotowanie sprawozdania elektronicznego z przebiegu wydarzenia i przesłania go do 

biura MZPN (sprawozdanie powinno mieć formę informacji opisowej i zawierać 

dokumentację zdjęciową, opis zrealizowanych działań, liczbę uczestników imprezy lub 

inne statystyki wskazujące na zasięg projektu); 

d.  inne, wyżej nieokreślone a uzgodnione pomiędzy stronami; 

e. Oznaczenia w social mediach MZPN jako patrona wydarzenia. 

2. MZPN zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego umieszczania dostarczonych materiałów               

z przedsięwzięcia na swojej stronie internetowej, w prasie oraz w innych publikacjach. 

 

§ 5 

1. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Mazowieckiego ZPN. 

2. Regulamin został przyjęty Uchwałą Zarządu Mazowieckiego ZPN nr 102/Z/2021 z dnia 

21.12.2021 roku.  

 


