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Załącznik nr 1 do zarz ądzenia nr 48/2013  

 

Regulamin przyznawania patronatu honorowego  

Centrum Nauki Kopernik lub Planetarium Niebo Kopern ika  

1. Patronat honorowy Centrum Nauki Kopernik i patronat honorowy Planetarium Niebo 

Kopernika (Patronat) są wyróżnieniami podkreślającymi szczególny charakter 

przedsięwzięcia bezpośrednio związanego z działalnością statutową Centrum Nauki 

Kopernik, której częścią jest Planetarium Niebo Kopernika. 

2. Patronaty przyznawane są działaniom, które podejmują ważny temat związany z nauką 

i zachęcają do osobistego zaangażowania w poznanie i zrozumienie świata oraz do 

wzięcia odpowiedzialności za zmiany zachodzące wokół nas.  

3. Centrum Nauki Kopernik i Planetarium Niebo Kopernika nie przyznają patronatów 

osobom ani organizacjom. 

4. Patronat jest przyznawany jednorazowo lub musi mieć sprecyzowane ramy czasowe. 

W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o patronat honorowy należy występować 

każdorazowo. 

5. Centrum Nauki Kopernik i Planetarium Niebo Kopernika nie obejmują patronatem 

przedsięwzięć o charakterze komercyjnym lub reklamowym.  

6. Przyznanie Patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub 

organizacyjnego, użyczenia przestrzeni lub udziału Centrum Nauki 

Kopernik/Planetarium Niebo Kopernika w przedsięwzięciu. Centrum Nauki Kopernik nie 

ponosi również prawnej odpowiedzialności za działania, które objęło Patronatem. 

7. Podstawą do wydania decyzji o przyznaniu Patronatu honorowego jest wypełnienie i 

przesłanie do Centrum Nauki Kopernik formularza zgłoszeniowego, w którym starający 

się o Patronat powinien uzasadnić związek planowanego przedsięwzięcia z misją i 

zakresem działań Centrum Nauki Kopernik lub Planetarium Niebo Kopernika. 

8. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na co najmniej dwa miesiące przed podjęciem 

jakichkolwiek działań związanych z premierą wydarzenia (np. przed publikacją 

plakatów, druków i in.). 

9. W wypadku starania się o patronat nad książką, publikacją, grą, zabawką, zestawem 

edukacyjnym lub innymi przedmiotami posiadającymi wymiar materialny wymagane 

jest przedstawienie do oceny projektu i opisu produktu lub publikacji. 

10. Centrum Nauki Kopernik podejmie decyzję o przyznaniu Patronatu w ciągu 21 dni 

roboczych od otrzymania kompletnego wniosku (termin ten może być dłuższy w 

przypadku książek). 
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11. Powiadomienie wnioskodawcy o przyznaniu Patronatu nastąpi w formie pisemnej. 

12. W przypadku przyznania Patronatu, zaleca się ekspozycję logo Centrum Nauki 

Kopernik lub logo Planetarium Niebo Kopernika w materiałach poświęconych 

przedsięwzięciu lub produktowi objętemu patronatem.  

13. Wzór logo zostanie każdorazowo udostępniony przez Centrum, z zastrzeżeniem, że 

logo może być wykorzystywane wyłącznie w związku z wydarzeniem, na które został 

przyznany Patronat. 


