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Toruń, dnia 5 lutego 2019 r.

Państwo

dr hab. Magdalena Twarużek,

prof. nadzw. UKW

prof. dr hab. inż. Jan Grajewski

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

w Bydgoszczy

Szanowni Państwo,

W imieniu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pragnę Państwu serdecznie

podziękować Za propozycję objęcia honorowym patronatem Xtt Międzynarodowej Konferencji Naukowej

pt. ,,Mikotoksyny i pleśnie _ aktuolne trendy" i poinformować, iŻ Pan Marszałek z przyjemnością z niej

skorzysta.

W związku z przyznaniem honorowego patronatu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

proszę o zapoznanie się z załączonymi wytycznymi w zakresie form promocji województwa w trakcie

przedsięwzięć objętych patronatem oraz o przesłanie do wglądu i akceptacji wszystkich materiałów

promocyjnych dotyczących ww. przedsięwzięcia na podany adres: patronat@kuiawsko-pomorskie.pl.

W imieniu Pana Marszałka życzę powodzenia w realizacji powyższej inicjatywy, jak również wielu

sukcesów w dalszej działalności.

Z powaĄaniem

Beata ska

Dyrektor Ga etu Marszałka

IJrząd Marszałkowski Woi ewó dztwa Kuiawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2; 87 -1"00 Toruń

tel. + 48 56 621' 84 90; e-mail: gm.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl
www.kui awsko-P omorski e'Pl



WYTYCZNE W ZAKRESIE FORM PROMOCJI WOJEWODZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
W TRAKCIE PRzEDslĘWzlĘc oBJĘTYCH HoNoRoWYM PATRoNATEM MARSZAŁKA

WoJEWoDZTWA lUDZ\ALU MARSZAŁKA WoJEWoDZTWA W KoMlTEclE HoNoRoWYM
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Ninięjsze w}tyczne doty'czą dzialań promocy.inych"jakich oczekujem1'od orgairizatorórv przed, w trakcie i po

realizac.ji pro.jektLr ob.iętego Hclnorclrvyt-t-t Patrotratetn Marsziilka Wtl.iervództr'va lub z udzialcnr Marszałka
Województrł,a rv Konritecie Honot'orł''''tn. Ponizszc instr'ukcje polllogą \\'pfzygoto\Ąaniu prarvidłorr'e_9o platlr.t działań
promocy.jnyclr. atakże u'zapervnieniu odporł'iednie.j pr'omoc.ji pr'zedsięrvzięcia. Działania prolrlocy'jlre podjęte pr'zez

organizatora powinny'przyczynić się do nloŹlir.vie najszerszego upublicznienia f-aktr-r. iż przedsięrvzięcic odb1't'va się
pod Honorolv1''llr Palronatem Marszałka Wo^jervództwa KLrjawsko-Ponlorskicgo.

W przypadku przyznania Patronatu l udzialu Marszałka w Kclmitecie Hotrorolr'-u-trr organizator zobowiązany jest do:

l) zaIrrieszczenia intbrmac.ji o Honor'orł,ym Patronacie wraz z her'bęr-rr rvo.iervództlva z podpiscIl ..Marszałek
Wojer'vtidztrva Kr"rjarvsko-Pomorskiegcl Piotr Calbecki" na wsz;,stkiclr ma1erialacl-r pronltrjącyclr daną init-.jat.r'rrę

(plakatach" ulotkach. zaproszeniach. broszurach. billboardach" bantleraclr. gadżetach rcklanlou'yclr. itp.):

2) z,amieszczenia podpisanego herbu 'ur'o.jervództlva na stt'onie interneto\Vci danego przedsięrr'ziecia;
3) przesy1ania do u'glądu iakceptac.ji przed wy,drukor.vanienr iopublikor'vanier-r-r rvszelkiclr pro.]ekttirv rnaterialórv

graficznych (plakatórł'. r-rlotek. zaproszeli" broszut'. itp.) prolnujących illlprezę i irirr;-ch rrratcriałów
pl'ZygotowywaIrych w zrł,iązku zrcal'izaają darrego przedsię''vzięcia na adres: patr'onatlZl)ku.jar,vsko_pomorskie.pl;

4) zanieszczenia infbrlrlac.ji o Honor'orvyrrr Patronacie Marszalka Wo.ierł'cidztwa na dyplorrlach lub certy'tikatach
rvręczanych laltreattlnl plo.]ektu ob.jętego Honot'orr'1''lrr Patronatetn;

5) w przypadku broszur. lł,ydalł'tlictr'v ksiązkowyclt pou'stających lla potrzeby danego przedsięrr'zięcia pl'zed.

rv trakcie i po.jcgo realizacji _ Gabinct Marszalka zastrzcga sobie nrclŻlirłość lv1-korzystania stron1'Iub części
okładki. ria kttirc'j umięszcztltre ZoStallą irr1br'rr-rac.je o Patrotraoie Hotrorowytn Nlarszałka Wt'l.jervództrva oraz
zanrieszczellie nratet'iału pronlu.jącego rr o.ierr'óc1z1rvo;

6) zamieszczenia in1brmac.ji o Hclnorowym Patronacie w mie.]scaclr. rv któr-'-cl'r będą się odb5'rr'aly wszelkiego rodza.ju
spotkania. konltrencje i imprez1' lł' ratnach pro.jektir objętego Patt'tlnatetn poprzez ekspozyc.ję tnateriałtir'ł'
pr'ornocy.jrrych Wo.jerr'ództrl'a takich .iak bannery" roll_up'y. siatki. standy. etc. ' wyprodukolvan;'ch na potrzeb1'
projektrr przez organizatora lub W)'pozyczon)-ch z Urzędu Marszałkorr'skiego:

7) przekazanili rólvtliez rv fonnie ustnej przez prorł'adzącego itnpreze irrtbrnrac.jio pfzyznallyll-t Patronacie:
8) przeslania zaproszeti do Marszałka Wo.iervództwa.

osobą. która dokona akceptac.ji trrateriałów oraz- z'atwięrdzi sprar'vozdarrie z rea|izacji imprez1,ob.jętc'j Horroror'vyrrr

Patronatem Marszałka W'o.jewództwa. będzie pr'acowrrik mcrytolyczlly Biura ds. Wspćllprac1' Zervnętrzne j

w Gabinecie Marszałka.

Wielkość lrerbów wojerł'cidztrva z podpisern musi odpor'viadać
w danym matęriale. W przypadlir-r unrieszczenia logotypór'v
które obj ęł."" dane przedsięrvzięcie PatroIratem lJonorou'ytn.
z podpisem .. Wo.j ewódawo Kuj ar.r'sko-Pornorski e''.

lvynriarom inn1.'oh logot5'pórł'. ktćlr'e będą urnieszczorre
l-riesper'sorralizolł'anyclr. cz1.'li nie rł,skazu.j ąc1'ch osób.
istri iei e rloŻ1 ill'oś ć zam i eszczen ia lrerbtl rl'o.j er.ł'ództrva

odstąpienie od polł'1'Ższ.v,ch w-v"rnagań skutkor.vać będzie odebrarriem
Województr.ł'a. Odstąpienie od wyrrlagari lnoże nastąpić ''r'ylącznie rv

Zerł'nętrznei rł' Gabinecie Marszalka.

zgody na Palroual Honororvl Marszalka
porozulnietliu z Biuretri ds. s'spółpl'ac;'

Projekty graficzne do pobrania na stronie:
www.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Patronaty, Nagrody i Medale


