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l',qlqe,qi}s§ :,fb't§łlta.§ł:a§§,!J,, * infurmacja z ,,Regulaminu przyzrławania Patrr:natu l-ionororvege>
Piezyc,i*rli.a Mialtn li;-c;gcin i iMer:enatu lVjiasta Szczecin'l

iił",]"-!c pl,zyrrr*nił l,",t,łi.r:rłalil Miast;l jako wyrózniel,,ia pcldltreślającec;c szczególny charakter wydarzeń,
pr,:"-!,;i<|liv1 pr;:tr-l:ir;iłzięr., a łal,;.-rt: ui<azł,ljłcyclr się pr-łLrlikac"ji prz5lsług.,1e r,vyłącznie Prezydenlowi
liłił:ia, P,,"E:;,:,,,,łjili:t l,,li,,rs,t,a prx,y;":lraje fVlę:cerrat lVliasta ;;rzedsięwzięciorł realizowar:ynl rie] tererlie Gminy
iłii;l:;t<_i 3;rł;uciir iJ!,i}z i}Oźł] j,*i gl";iiłic;;nri administracyjnymi przez irlslytucje, c.,rganizacje pozytl<u pub-
ili:;ne§c, pi;:łrisięl:iorstiJ,u-;_],;lv,rią;:i<i i stawłrzyszenia twórcze oraz zawodowe, a takzę pełrloietnie osoby
i'i;_:vr:;-.i,;e.

Kryteri ą p [ay; {] ąw. s_1} a -M ę §gĘąltt,Miąs!ą§aeae§ln :

l\4ecenat, }łliasta rnoże być przyznany wyeiarzeniu, projel<towi, przedsięwzięciu, pł-lbiil<acji z rażnych
ohszaró,w aktywności tj. l<uitura i sztuka, biznes, nauka, nlarketing, turystyka itp", spójnym z celami
sti-.:tegicznymi Strategii Rozwoju Szczecina 2025,długoterminową Strategią Zarządzania Marką Szcze-
t:in Floatirrg §arderr 2050 Projel<t, załozeniami promocyjnymi Miasta Szczecin, ktore przyczynia się clo
bllclowania renomy mi.rsta ijego pror-łrocji na arenie krajor,tej i międzyrrarodowej.
Crgarriz;ltor wydarzenin, projel<tu, przedsięwzięcia, a także wydawca publikacji, któremu nadane
z,r:tiłłc iłyró;tiienie zcbo,,tiią;:any.jest do prawidłowego ozrrakowania wszystkich mater"iałow promo-
Cl'jł'rycir, i'r:k!ar:rr:lor,rzch ! infornl;icy,.!nycl"l przekazanyrrri przez Miasto logotypami ioznaczeniarlli"
\Ą/ fiI;i/pmi_ii<łi i,.,.1*łr:r:i,laiLi Miasta oznaczenie to stanołvi iego Urzędrr lVliasta Szczecin opatrzone opisem:
Mcce nat Jv,li,::;tl+ S;:,:"l*t,it"t ,,ł iJ,,l",ćcił fclrrnaclr graficznych oraz we rsjach kolorystycznych

Mecenat Miasta
Szczecin

§§ec*n*t §4§*sta

§rcz*ci*

Mecenat Miasta §§e€s§a! ;;§t*§ta
Szczecin §aczeci*

C;lrl*cłenia, o i<torycil ł"lłr:w; p:r:,ruyzej mcgą rvystępować obol< i wspcllnie z innyiłli ozl,]aczgllidlT.ri
łviia:;ta Szc:*cin,

W,-,v. cznaczenia przekazujr: w v,",ersjielei,ltronicznej Biuro l(ornr:nii<acji 5połeczllej i IVlarl<etingowej Ul\"4.

Wniosek o udzieienie licenc.iilsublicencji na uzywanie znaków towanowych Gminy Miastcr Szczecin
do celów niekonrercyjnych dostępłry jest rr,r sekt,etariacie Bir-lra Konrunilo.acji SpołecznejiMarl<etingowej
Urzędu (pcik"a} lub na stroniebllp?*w_lłłłl.saqzęgł-ąłrr:arkg6xtę,nn*iclen§ókąi

W celu uzysl<arria dodłti<cin",ycir rvyjaśrrień lub konsultacji w zakresie zastosowania zrrakowania proszę
kontaktclwać się z i3iurelm l(omulnikacjiSpołeczne i Marketingornrej UM tel. 91 42 45 839, 91 42 45 B3B.

Odkryj na dobre __ Szczecin
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