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Regulamin korzystania ze znaku graficznego – logo 

 oraz hasła promocyjnego Powiatu Nowosolskiego 

 

 

 

§ 1. 1. Logo i hasło promocyjne Powiatu Nowosolskiego jest znakiem promocyjnym i jest 

używane: 

 1) podczas wszystkich uroczystości krajowych i zagranicznych, w których Powiat 

Nowosolski jest gospodarzem, współgospodarzem lub uczestnikiem, 

 2) podczas wszelkich imprez o charakterze sportowym, kulturalnym, turystycznym i 

rekreacyjnym, które są wspierane finansowo lub organizacyjnie przez Powiat Nowosolski, 

 3) do sygnowania wydawnictw współpracujących z Powiatem Nowosolskim, 

 4) jako element promocyjny na wszelkich upominkach, drukach, gadżetach, pamiątkach i 

nośnikach reklamowych związanych z Powiatem Nowosolskim, 

 5) w wydarzeniach, które zostały objęte patronatem Starosty Nowosolskiego, 

 6) w innych przypadkach, jeżeli jest to związane z promocją Powiatu Nowosolskiego. 

2.  Logo i hasło promocyjne Powiatu Nowosolskiego może być używane tylko w kształcie, 

proporcjach i kolorach zgodnych ze wzorem. Nie dopuszcza się stosowania stylizacji logo i hasła 

promocyjnego. 

§ 2 . Prawo do korzystania z logo i hasła promocyjnego przysługuje:: 

 1) organom Powiatu Nowosolskiego; 

 2) urzędowi Starostwa Powiatowego w Nowej Soli; 

 3) jednostkom organizacyjnym Powiatu Nowosolskiego. 

§ 3. 1. Używanie logo i hasła promocyjnego Powiatu Nowosolskiego przez inne podmioty niż 

określone w § 2 wymaga pisemnej zgody Zarządu Powiatu Nowosolskiego. 

2. Podmiot ubiegający się o prawo do korzystania z logo i hasła promocyjnego Powiatu 

Nowosolskiego, składa wniosek według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. 

3. Zgoda wydawana jest jednorazowo na czas trwania określonego przedsięwzięcia. 

4. Zarząd Powiatu Nowosolskiego może wyrażoną zgodę cofnąć lub zawiesić, jeżeli podmiot 

uprawniony nie zachowuje warunków zawartych w Regulaminie i we wniosku zainteresowanego 

podmiotu, na który została udzielona zgoda Starosty. 



5. Zarząd Powiatu Nowosolskiego rozpatruje wniosek o wyrażenie zgody na korzystanie z logo i 

hasła promocyjnego Powiatu Nowosolskiego, o którym mowa w §3 ust. 2, w ciągu 21 dni od jego 

złożenia. 

§ 4. Logo i hasło promocyjne Powiatu Nowosolskiego udostępniane jest wyłącznie przez Wydział 

Inwestycji, Funduszy Pomocowych i Promocji Starostwa Powiatowego w Nowej Soli. 

§ 5. Udzielenie zgody, o której mowa w § 3 ust. 3, następuje nieodpłatnie. 

§ 6. Logo i hasło promocyjne Powiatu Nowosolskiego stanowi własność Powiatu Nowosolskiego i 

pozostaje pod ochroną prawną przewidzianą w odrębnych przepisach. 

§ 7. Korzystanie z logo i hasła promocyjnego Powiatu Nowosolskiego przez podmioty 

nieupoważnione bądź w sposób sprzeczny z Regulaminem będzie uważane za naruszenie praw 

przysługujących Powiatowi Nowosolskiemu i będzie sankcjonowane na drodze prawnej w oparciu 

o powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

§ 8. Zarząd Powiatu Nowosolskiego zastrzega sobie prawo do dokonania zmian niniejszego 

Regulaminu. 

 

 


