
Załącznik do Zarządzenia nr 2/2018 Dyrektora Radzyńskiego Ośrodka Kultury z dnia 8 lutego 2018 r. 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze znaku graficznego „550 LAT RADZYNIA PODLASKIEGO” 

 

Regulamin korzystania ze znaku graficznego 
„550 LAT RADZYNIA PODLASKIEGO” 

 
§ 1 

 
Znak graficzny „550 LAT RADZYNIA PODLASKIEGO” (zwany dalej „logo”) jest znakiem promocyjnym i może 
być używany: 
1. podczas wszystkich uroczystości i imprez w 2018 r. związanych z 550-leciem Radzynia Podlaskiego, w których 

Miasto Radzyń Podlaski jest gospodarzem lub współgospodarzem, 
2. podczas wszelkich imprez o charakterze sportowym, kulturalnym, turystycznym i rekreacyjnym, które są 

wspierane finansowo lub organizacyjnie przez Miasto Radzyń Podlaski, 
3. do sygnowania wydawnictw powstałych z okazji 550-lecia Radzynia Podlaskiego, 
4. jako element promocyjny na wszelkich upominkach, drukach, gadżetach, pamiątkach i nośnikach 

reklamowych związanych z Miastem Radzyń Podlaski, 
5. w wydarzeniach, które zostały objęte patronatem Burmistrza Radzynia Podlaskiego, 
6. w innych przypadkach, jeżeli jest to związane z 550-leciem Radzynia Podlaskiego. 

 
§ 2 

 
1. Autorem logo jest Marek Bołtryk z Wrocławia. 
2. Logo może być używane tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze wzorem, który stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
3. Nie dopuszcza się stosowania stylizacji logo, w tym usuwania bądź dodawania do niego jakichkolwiek 

elementów. 
4. Logo nie może być częścią innego logo. 

 
§ 3 

 
Prawo do korzystania z logo przysługuje: 
1. Miastu Radzyń Podlaski, 
2. jednostkom organizacyjnym Miasta Radzyń Podlaski. 

 
§ 4 

 
1. Używanie logo przez inne podmioty niż określone w § 3 wymaga pisemnej zgody Dyrektora Radzyńskiego 

Ośrodka Kultury. 
2. Podmiot ubiegający się o prawo do korzystania z logo składa wniosek według wzoru stanowiącego załącznik 

nr 2 do niniejszego Regulaminu. 
3. Zgoda wydawana jest jednorazowo na czas trwania określonego przedsięwzięcia. 
4. Dyrektor Radzyńskiego Ośrodka Kultury może wyrażoną zgodę cofnąć lub zawiesić, jeżeli podmiot 

uprawniony nie zachowuje warunków zawartych w Regulaminie. 
5. Dyrektor Radzyńskiego Ośrodka Kultury rozpatruje wniosek o wyrażenie zgody na korzystanie z logo w 

ciągu 14 dni od jego złożenia. 
 

§ 5 
 

1. Logo udostępniane jest wyłącznie przez Radzyński Ośrodek Kultury. 
2. Udzielenie zgody, o której mowa w § 4 następuje nieodpłatnie. 
3. Logo stanowi własność Radzyńskiego Ośrodka Kultury i pozostaje pod ochroną prawną przewidzianą w 

odrębnych przepisach. 
4. Korzystanie z logo przez podmioty nieupoważnione bądź w sposób sprzeczny z Regulaminem będzie 

uważane za naruszenie praw przysługujących Radzyńskiemu Ośrodkowi Kultury i będzie sankcjonowane na 
drodze prawnej w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

5. Dyrektor Radzyńskiego Ośrodka Kultury zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym 
Regulaminie. 



Załącznik nr 1 
do Regulamin korzystania ze znaku graficznego „550 LAT RADZYNIA PODLASKIEGO” 

 
 

      
 

      



Załącznik nr 2 
do Regulamin korzystania ze znaku graficznego „550 LAT RADZYNIA PODLASKIEGO” 

 

Wniosek o wyrażenie zgody na użycie logo 
„550 LAT RADZYNIA PODLASKIEGO” 

 
1. Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa firmy, instytucji): 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Adres wnioskodawcy: 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Dane kontaktowe (nr telefonu, e-mail): 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Nazwa, termin i miejsce przedsięwzięcia oraz opis sposobu wykorzystania logo: 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Uzasadnienie 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

………………………………………… 
miejscowość, data 

………………………………………… 
pieczęć i podpis 

 
 

Decyzja Dyrektora Radzyńskiego Ośrodka Kultury 

wydana w dniu …………………………… pozytywna/negatywna(*) 

Uwagi: 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 ………………………………………… 
podpis 

(*) niepotrzebne skreślić 


