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Regulamin obejmowania patronatem medialnym 
przez iSAP – Słowiańska Agencja Prasowa 

wydarzeń i przedsięwzięć nawiązujących do kultury Słowian,  polskiej kultury 
ludowej i kultur im współistniejących 

 
 

Miesięcznik po nazwą: iSAP – Słowiańska Agencja Prasowa, w skrócie iSAP dopuszcza możliwość 

obejmowania patronatem medialnym przedsięwzięć (należy przez to rozumieć wydarzenia, projekty i 

inne przedsięwzięcia) o charakterze edukacyjnym, rozrywkowym, kulturalnym, naukowym, sportowym 

i obywatelskim, których celem jest promowanie pozytywnych wartości o zasięgu, randze i znaczeniu 

lokalnym, regionalnym, krajowym (ogólnopolskim) i międzynarodowym, które swoją tematyką 

nawiązują do kultury Słowian, polskiej kultury ludowej i kultur im współistniejących. W przypadku 

wydarzeń cyklicznych patronat przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję. 

 
§ 1. 

1.Podmiot ubiegający się o patronat (zwany dalej Organizatorem) składa wniosek o patronat medialny 

[iSAP/PM/W………    ] oraz załącznik do wniosku o patronat medialny [iSAP/PM/Z………..] wg wzorów 

załączonych do niniejszego regulaminu [iSAP/PM/R] (formularz ww. wniosku zamieszczony jest na 

stronie internetowej iSAP – Słowiańska Agencja Prasowa: www.isap.info.pl) e-mailem pod adres: 

biuro.isap@gmail.com nie później niż 1 (jeden) miesiąc przed terminem planowanego wydarzenia. W 

tytule maila należy wpisać: ,,Patronat medialny – [nazwa przedsięwzięcia]”.  

 
• iSAP w wyjątkowych przypadkach może poprosić o wysłanie oryginalnej wersji pocztą 

tradycyjną w celu weryfikacji.  

• Pozytywne rozpatrzenie w.w. wniosku o patronat medialny nie jest jednoznaczne z 

przyznaniem patronatu medialnego. W celu przyznania patronatu strony, tj. iSAP oraz 

Organizator podpisują umowę po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.  

• Niepoprawne wypełnienie wniosku o patronat medialny lub załączników do wniosku o 

patronat medialny może skutkować odrzuceniem wniosku bez podania przyczyny.  

• iSAP w wyjątkowych przypadkach może poprosić o uzupełnienie wniosku o patronat 

medialny oraz załącznika do wniosku o patronat medialny  i/lub poprawienie go. 

 

2. Warunkiem przyjęcia wniosku do rozpatrzenia (rozpoznania) przez iSAP – Słowiańska Agencja 

Prasowa jest kompletne wypełnienie przez Organizatora wszystkich rubryk formularza wniosku danymi 

oraz załącznika do wniosku o patronat medialny, chyba że zostanie zastosowany  § 1, pkt 1, 

tiret 3 oraz 4. 

§ 2. 

Odmowa przyjęcia wniosku do rozpatrzenia (rozpoznania) z powodu jego niekompletności nie wymaga 

uzasadnienia i na taką odmowę nie przysługuje żaden środek odwoławczy 
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§ 3. 

1. iSAP – Słowiańska Agencja Prasowa w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku o 

objęcie patronatem medialnym danego wydarzenia podejmuje decyzję o objęciu patronatem bądź 

decyzję o odmowie objęcia patronatem wydarzenia i przesyła Organizatorowi informację o podjętej 

decyzji e-mailem. 

2. iSAP – Słowiańska Agencja Prasowa ma prawo odmówić objęcia patronatem medialnym wydarzenia 

bez podania przyczyn. 

3. Od decyzji odmawiającej objęcia patronatem danego wydarzenia, jak również od decyzji określającej 

warunki patronatu przez iSAP – Słowiańska Agencja Prasowa, Organizatorowi nie przysługuje żadne 

odwołanie. 

§ 4. 

Objęcie przez iSAP – Słowiańska Agencja Prasowa patronatem medialnym wydarzenia nie oznacza 

deklaracji wsparcia finansowego lub/i organizacyjnego przez iSAP – Słowiańska Agencja Prasowa i nie 

daje Organizatorowi żadnego prawa o ubieganie się o takie wsparcie oraz nie powoduje prawa 

Organizatora do roszczeń, o których mowa wyżej. 

§ 5. 

Ewentualne sprawy sporne związane z obejmowaniem patronatu rozstrzygać będzie redakcja i 

redaktor naczelny iSAP – Słowiańska Agencja Prasowa. 

§ 6. 

W przypadku obejmowania przez iSAP – Słowiańska Agencja Prasowa patronatem medialnym 

wydarzeń w ramach wymiany świadczeń, szczegółowe warunki wymiany tych świadczeń będą 

określane w pisemnej umowie zawartej przez iSAP – Słowiańska Agencja Prasowa z Organizatorem. 

§ 7.  

Składając wniosek wyraża się zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO). Wyraża się zgodę na archiwizowanie danych z wniosku o patronat medialny i 

załącznik do wniosku o patronat medialny przez iSAP – Słowiańska Agencja Prasowa. 


