
 

 

ZASADY 
obejmowania Patronatem Dzieje się na Mazowszu 

 
Aby wystąpić o Patronat należy: 

1. Zapoznać się z niniejszymi Zasadami obejmowania Patronatem. 
2. Wypełnić wniosek dostępny na stronie www.mrot.pl i wysłać na adres: Mazowiecka 

Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Nowy Świat 27/2, 00-029 Warszawa lub złożyć w 
sekretariacie Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej lub przesłać w formie 
elektronicznej plik na adres: m.first@mrot.pl  

 Założenia podstawowe: 
1. W celu podniesienia rangi wydarzeń  turystycznych, odbywających się w województwie 

mazowieckim, przyczyniającym się do promocji województwa mazowieckiego,  szeroko 
 rozumianych inicjatyw związanych z turystyką, jej rozwojem i promocją (dalej zwanych 
„wydarzeniem turystycznym”), Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna („MROT”) 
może objąć dane wydarzenie turystyczne Patronatem Dzieje się na Mazowszu (dalej 
zwanych „Patronatem”), na pisemny wniosek organizatora wydarzenia. 

2. Patronat zostaje przyznany w drodze rozpatrzenia pisemnego wniosku, złożonego przez 
organizatora wydarzenia turystycznego, przy czym wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 do 
niniejszych Zasad.  Ocena wniosku dokonywana jest przez Biuro MROT, zaś ostateczna 
decyzja w przedmiocie objęcia danego wydarzenia turystycznego patronatem należy do 
Zarządu MROT. 

3. O objęcie Patronatem należy wystąpić najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem wydarzenia 
turystycznego. 

4. Termin rozpatrywania wniosku wynosi 14 dni roboczych od terminu otrzymania wszystkich 
niezbędnych dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych 
konsultacji termin ten może ulec wydłużeniu. 

5. MROT zastrzega możliwość nieprzyznania Patronatu, o czym organizator wydarzenia 
turystycznego jest informowany niezwłocznie, bez konieczności uzasadnienia. Patronatu nie 
udziela się przedsięwzięciu, jeśli ma ono charakter wyłącznie komercyjny, lobbingowy lub 
reklamowy, chyba że zostanie ono uznane za istotne z punktu widzenia priorytetów 
promocyjnych MROT. 

6. Objęcie Patronatem nie oznacza dla organizatora deklaracji wsparcia finansowego, 
rzeczowego oraz organizacyjnego MROT. 

7. W szczególnych przypadkach Patronatem, mogą zostać objęte inne wydarzenia, wskazane 
przez MROT, charakteryzujące się wyjątkowym znaczeniem dla rozwoju i promocji 
mazowieckiej turystyki. 
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Świadczenia: 

1. Zakres świadczeń realizowanych przez MROT na rzecz wydarzenia turystycznego objętego 
Patronatem: 
 Post z zapowiedzią wydarzenia na profilu Dzieje się na Mazowszu na portalu Facebook 
 Artykuł na stronie www.modanamazowsze.pl w zakładce „Aktualności” 
 Publikacja podsumowująca wydarzenie na profilu Dzieje się na Mazowszu na portalu 

Facebook 
 Możliwość opublikowania filmu promocyjnego na kanale YouTube „Moda na 

Mazowsze.tv” lub realizacja wywiadu z cyklu „Dzieje się na Mazowszu” 
2. Zakres świadczeń realizowanych przez organizatora wydarzenia na rzecz MROT: 

 Zamieszczenie logo Dzieje się na Mazowszu i/lub Mazowieckiej Regionalnej Organizacji 
Turystycznej 

 Możliwość przeprowadzenia konkursu promocyjnego przez zespół MROT 
 Możliwość dystrybucji materiałów promocyjnych MROT podczas wydarzenia 
 Możliwość emisji filmów promocyjnych i/lub rozstawienia ścianek konferencyjnych, 

bannerów, roll-upów lub flag MROT 
3. Dodatkowe świadczenia promocyjne są ustalane indywidualnie z Działem Marketingu i 

Promocji MROT. 
4. Każdorazowe użycie logotypu MROT musi być akceptowane przez Dział Marketingu i 

Promocji MROT 
5. MROT zastrzega sobie możliwość nieskorzystania ze wszystkich lub wybranych wyżej 

wymienionych praw. 
6. Przyznanie Patronatu MROT nie uprawnia organizatora wydarzenia turystycznego do 

uprzywilejowanego traktowania lub do żądania uprzywilejowanego traktowania w relacjach 
z MROT. 
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