Regulamin
przyznawania patronatu przez fundację KONTENT
i kwartalnik literacki KONTENT

1.
Patronat fundacji KONTENT/ kwartalnika literackiego KONTENT jest wyróżnieniem
dla przedsięwzięcia związanego bezpośrednio z działalnością kulturalną,
w szczególności literacką i krytycznoliteracką.
2.
W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat przyznawany jest każdorazowo na
każdą z kolejnych edycji.
3.
Objęcie patronatem nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego
przedsięwzięcia.
4.
Rodzaje przedsięwzięć, którym udzielony może zostać patronat:
- tomy i antologie poetyckie,
- książki literackie,
- publikacje krytycznoliterackie,
- konkursy literackie (w szczególności poetyckie),
- spotkania autorskie,
- panele dyskusyjne (tematycznie związane z literaturą lub/i krytyką literacką),
- festiwale literackie,
- różnego rodzaju wydarzenia/publikacje/wernisaże/wystawy związane
z literaturą (w szczególności poezją najnowszą) oraz jej popularyzacją, a także
z krytyką literacką i kulturą.
5.
1. Organizator przedsięwzięcia występuje z wnioskiem o objęcie patronatem. Wniosek
należy składać (w formie e-maila bądź załączonego dokumentu w formacie *pdf) za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres promocja@kontent.net.pl.
2. Wniosek powinien zawierać:
- nazwę organizatora,
- nazwę i formę przedsięwzięcia,
- termin realizacji,
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- opis przedsięwzięcia
- listę instytucji/osób zaangażowanych we współpracę przy przedsięwzięciu
- oczekiwania wobec patrona,
- ofertę dla patrona,
- zaznaczenie, czy wnioskuje się o patronat fundacji, czy kwartalnika,
- adres e-mail/nr telefonu do osoby odpowiedzialnej za kontakt po stronie
organizatora.
3. W przypadku ubiegania się o patronat dla publikacji należy załączyć jej tekst (po
składzie – w wyjątkowych przypadkach akceptowany będzie jedynie opis pozycji)
natomiast w przypadku wydarzeń – program i regulamin (jeśli przedsięwzięcie takowy
posiada). Wszystkie załączniki powinny mieć format *pdf.
4. Wniosek należy dostarczyć na co najmniej 30 dni kalendarzowych przed
planowanym przedsięwzięciem, biorąc pod uwagę, że od otrzymania wniosku fundacja
ma 14 dni na udzielenie odpowiedzi.
5. Wniosek dostarczony po tym terminie nie będzie rozpatrywany, chyba że fundacja
kierując się szczególną rangą danego wydarzenia podejmie w tym zakresie odmienne
rozstrzygnięcie.
6. Fundacja KONTENT może zwrócić się do wnioskodawcy z prośbą o uzupełnienie
wniosku.
6.
Obustronne zobowiązania (takie jak umieszczanie logotypów i informacji) wynikające
z przyznania patronatu ustalane są każdorazowo i indywidualnie dla przedsięwzięcia.
Mogą się one różnic ze względu na rodzaj i formę przedsięwzięcia oraz jego rangę
i zasięg.
7.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach patronat może zostać cofnięty.
8.
Regulamin wchodzi w życie Uchwałą Zarządu fundacji KONTENT z dnia 16 maja 2018
roku.
9.
Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
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