
Załącznik do Uchwały Zarządu klastra Lubelska Medycyna - Klaster Usług 

Medycznych i Prozdrowotnych Nr 62/2020  

z dnia 14 lipca 2020 r. 

 

Regulamin przyznawania wyróżnienia  

„Patronat Klastra Lubelska Medycyna”  

 

Rozdział 1  

Zasady przyznawania Patronatu Klastra Lubelska Medycyna 

1. Patronat Klastra Lubelska Medycyna – zwany dalej „Patronatem” – jest wyróżnieniem, 

które może być przyznane przedsięwzięciom o zasięgu, randze i znaczeniu 

międzynarodowym, ogólnopolskim, ponadregionalnym lub lokalnym, których 

realizacja przyczynia się do promocji środowiska Klastra Lubelska Medycyna, 

promocji lubelskiej branży medycznej i prozdrowotnej, budowy marki Lubelska 

Medycyna. 

2. Prawo przyznania Patronatu jako wyróżnienia podkreślającego szczególny charakter 

przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1, przysługuje wyłącznie Zarządowi Klastra 

Lubelska Medycyna. 

3. Przyznanie Patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub 

organizacyjnego. 

 

 

Rozdział 2  

Procedura przyznawania Patronatu  

1. O objęcie przedsięwzięcia Patronatem występuje organizator przedsięwzięcia, kierując 

pisemny wniosek o przyznanie Patronatu Klastra Lubelska Medycyna, którego wzór 

stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

2. Biuro Klastra Lubelska Medycyna może zwrócić się do organizatora przedsięwzięcia z 

prośbą o przekazanie dodatkowych informacji lub udzielenie wyjaśnień. 

3. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o Patronat należy ubiegać się każdorazowo 

przy organizacji danej edycji przedsięwzięcia. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 może być przesłany na adres Gminy Lublin jako 

koordynatora Klastra: Urząd Miasta Lublin, Klaster Lubelska Medycyna, Plac Litewski 

1, 20-080 Lublin lub przesłany pocztą elektroniczną na adres: 

info@medycyna.lublin.eu. 

5. Wniosek o objęcie przedsięwzięcia Patronatem musi wpłynąć do Urzędu Miasta Lublin 

najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem organizacji przedsięwzięcia. 

6. Wnioski złożone po terminie wskazanym w ust. 5 nie będą rozpatrywane. 

7. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Klastra Lubelska Medycyna może uwzględnić 

wnioski złożone po przekroczeniu terminu określonego w ust. 5. 

8. O przyznaniu Patronatu lub jego odmowie Biuro Klastra Lubelska Medycyna 

niezwłocznie informuje organizatora przedsięwzięcia w formie pisemnej za pomocą 

poczty elektronicznej. 
 

1 

mailto:info@medycyna.lublin.eu
mailto:info@medycyna.lublin.eu


9. Organizator przedsięwzięcia może posługiwać się informacją o objęciu przedsięwzięcia 

Patronatem dopiero po otrzymaniu informacji o pozytywnej decyzji Zarządu Klastra 

Lubelska Medycyna. 

 

 

Rozdział 3  

Obowiązki organizatora przedsięwzięcia objętego Patronatem  
 

1. Ubieganie się o objęcie przedsięwzięcia Patronatem jest równoznaczne z przyjęciem 

przez organizatora przedsięwzięcia zobowiązań określonych w ust. 2, w przypadku 

uzyskania Patronatu. 

2. Organizator przedsięwzięcia objętego Patronatem zobowiązany jest do: 

 umieszczenia informacji o Patronacie we wszystkich materiałach promocyjnych, 

reklamowych i informacyjnych; 

 ekspozycji znaków promocyjnych Klastra Lubelska Medycyna w widocznym miejscu 

podczas trwania przedsięwzięcia; 

 

Niewywiązanie się ze zobowiązań, o których mowa w ust. 2 stanowić może podstawę do 

odmowy przyznania organizatorowi przedsięwzięcia Patronatu w przyszłości.  
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