
Załącznik nr 1 do uchwały nr 49/2018  z posiedzenia Zarządu PZG w dniu 10 grudnia 2018 r. 
 

ZASADY PRZYZNAWANIA  
PATRONATU HONOROWEGO  
POLSKIEGO ZWIĄZKU GOLFA 

Kryteria przyznawania patronatu: 

1) Patronat Polskiego Związku Golfa może być przyznany imprezom i wydarzeniom sportowym, 

edukacyjnym, naukowym, kulturalnym lub informacyjnym  promującym golfa. 

2) Patronat jest wyróżnieniem honorowym. 

3) Patronat ma charakter jednorazowy.  

4) Objęcie przez PZG imprezy lub wydarzenia patronatem nie oznacza deklaracji wsparcia 

finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego. 

5) Wniosek jest  rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu Zarządu, od daty jego złożenia. 

6) W przypadku przedsięwzięć komercyjnych Zarząd może przyznać patronat honorowy na zasadach 

odpłatności.  

Wniosek: 

1) Wniosek o patronat składa organizator imprezy, wydarzenia lub przedsięwzięcia. 

2) Wniosek powinien zawierać : 

a) cel przedsięwzięcia, 

b) szczegółowy opis i program imprezy, 

c) media-plan określający listę patronów medialnych oraz zakres świadczeń na rzecz promocji 

imprezy lub przedsięwzięcia stanowiącego przedmiot patronatu, 

d) informacje o organizatorze, 

e) listę współorganizatorów, partnerów, patronów, sponsorów, członków komitetów 

honorowych lub organizacyjnych oraz listy innych osób prawnych i fizycznych, których nazwy 

(nazwiska) lub logo będą publikowane w związku z wydarzeniem, 

f) oświadczenie zapewniające, że w związku z przedsięwzięciem lub wydarzeniem nie będą 

prowadzone żadne działania o charakterze promocyjnym  konkretnych produktów, usług czy 

firm, w szczególności w takiej formie, która mogłaby sugerować  poparcie dla nich PZG, 

g) w przypadku turniejów golfowych, oświadczenie zapewniające, że zawody będą prowadzone 

przez licencjonowanych sędziów i dyrektorów turniejów PZG, oraz zgodnie z Regułami Gry w 

Golfa  i Regułami Statusu Amatora zatwierdzonymi  przez R&A Rules Ltd, szczególnie w 

zakresie wartości finansowej oferowanych nagród.  

3) Wniosek o patronat należy przesłać co najmniej 30 dni przed terminem wydarzenia. Wniosek 

złożony po tym terminie nie będzie rozpatrywany. Za datę przyjęcia wniosku uznaje się datę 

wpłynięcia wniosku do Polskiego Związku Golfa. PZG może odmówić przyznania patronatu ze 

względu na niespełnienie przez organizatora wymogów proceduralnych określonych niniejszym 

regulaminem. 

4) Organizator otrzymuje pisemną odpowiedź o przyznaniu bądź o odmowie przyznania patronatu. 

5) Odmowa przyznania patronatu jest ostateczna.  

Otrzymanie patronatu PZG zobowiązuje organizatora do: 

1) Umieszczenia właściwego logotypu PZG oraz informacji o patronacie we wszystkich materiałach 

promocyjnych, reklamowych i informacyjnych. Każde użycie logo lub oficjalnego hasła PZG musi 

być zgłoszone mailem na adres: pr@pzgolf.pl i zaakceptowane przez pracownika PZG, 

2) Komunikowania o patronacie w przekazach medialnych dotyczących imprezy, 



 

WNIOSEK O PRZYZNANIE PATRONATU  

POLSKIEGO ZWIĄZKU GOLFA 

 
Organizator 

Imię i Nazwisko / Instytucja  

Adres  

Telefon, e-mail  

Dane osoby do kontaktu  

Partnerzy, 
współorganizatorzy 

 

 
Szczegóły projektu 

Nazwa projektu  

Miejsce i termin  

Cele projektu  

Zasięg projektu (np. 
międzynarodowy, 

ogólnopolski, regionalny, 
lokalny) 

 

Do kogo kierowany jest 
projekt i jaka jest planowana 

liczba uczestników 

 

Czy udział w projekcie jest 
odpłatny? Jaki jest koszt? 

 

Czy projekt ma charakter 
cykliczny? 

 

Uzasadnienie prośby o 
patronat 

 

  
 Oświadczam, że zawody będą prowadzone przez licencjonowanych sędziów i dyrektorów turniejów PZG, oraz 

zgodnie z Regułami Gry w Golfa  i Regułami Statusu Amatora zatwierdzonymi  przez R&A Rules Ltd, szczególnie w 

zakresie wartości  finansowej oferowanych nagród.  

 Oświadczam, że w związku z przedsięwzięciem nie będą prowadzone żadne działania o charakterze promocji 

konkretnych produktów, usług czy firm, w szczególności w takiej formie, która mogłaby sugerować poparcie dla 

nich przez PZG. 

 
………………………………………….. 
Data i podpis wnioskodawcy 

Wymagane załączniki 

 Szczegółowy program imprezy 
 Regulamin imprezy 
 Informacja o organizatorze  
 Lista patronów, sponsorów członków komitetów honorowych lub organizacyjnych oraz lista innych osób 

prawnych i fizycznych, których nazwy (nazwiska) lub loga będą publikowane w związku z przedsięwzięciem. 
 W stosunku do przedsięwzięć o charakterze naukowym lub opiniotwórczym należy przedstawić: 

o planowaną tematykę wystąpień, 
o listę prelegentów (panelistów, itp.), 
o instytucje wspierające przedsięwzięcie merytorycznie. 


