
Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki 

Członek Europejskiej Rady Optometrii i Optyki 

61-047 Poznań, ul. Warszawska 98A 

tel. 605 096 615 

        

Regulamin Zarządu Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki z dnia 24 października 2020 roku  

w sprawie zasad obejmowania przez PTOO honorowym patronatem imprez, konferencji lub innych 

wydarzeń o istotnym znaczeniu dla nauki, dydaktyki lub profesji. 

Zasady przyznawania honorowego patronatu Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki określa 

Regulamin Zarządu Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki z dnia 24 października 2020 roku  

w sprawie zasad obejmowania przez PTOO honorowym patronatem imprez, konferencji lub innych 

wydarzeń o istotnym znaczeniu dla nauki, dydaktyki lub profesji.  

Najważniejsze informacje: 

1. Patronatem Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki mogą być objęte wydarzenia  

o charakterze naukowym, edukacyjnym, niekomercyjnym, które wnoszą istotny wkład  

w rozwój wiedzy członów Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki. 

2. Organizator wydarzenia lub pełnomocnik organizatora składa wniosek o objęcie Patronatem do 90 dni 

przed datą rozpoczęcia planowanego wydarzenia (z odstępstwem od tej zasady tylko w szczególnych 

przypadkach). 

3. Wniosek o objęcie Patronatem wraz z załącznikami, według wzoru stanowiącego załącznik do 

regulaminu, można składać mailowo na adres biura biuro@ptoo.pl, lub za pośrednictwem poczty 

tradycyjnej na adres biura: PTOO, ul. Kolegiacka 1, 98-200 Sieradz (decydująca jest data otrzymania 

zgłoszenia). 

4. Dla wydarzeń cyklicznych Patronat przyznawany jest jednorazowo na każda edycję wydarzenia. 

5. Zarząd PTOO może zwrócić się do organizatora wydarzenia z prośbą o przekazanie dodatkowych 

informacji, w przypadku gdy jest to związane z uściśleniem treści już złożonego wniosku.  

6. Wnioski o objęcie Patronatem niekompletne lub posiadające braki formalne nie będą rozpatrywane.  

7. W przypadku wydarzeń, w których uczestnictwo jest płatne, organizator wydarzenia zobowiązuje się 

do udzielenia członkom Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki zniżek w opłatach za uczestnictwo 

w wydarzeniu, których wysokość ustalana jest indywidualnie.  Organizator gwarantuje wstęp wolny na 

płatne wydarzenie dla przynajmniej jednego członka Zarządu PTOO oraz nieodpłatne miejsce na 

stoisko dla przedstawiciela Biura PTOO. 

8. Decyzja dotycząca objęcia wydarzenia Patronatem lub decyzja odmowna przekazywana jest 

organizatorowi w formie elektronicznej, a na żądanie organizatora wydarzenia w formie pisemnej  

w terminie do 45 dni od daty złożenia wniosku o objęcie Patronatem lub od daty złożenia dodatkowych 

informacji. 

9. Organizator wydarzenia jest zobowiązany do eksponowania logo/logotypu PTOO dostępnego na 

stronie internetowej ptoo.pl oraz informowania o Patronacie we wszystkich materiałach informacyjnych 

i promocyjnych związanych z wydarzeniem, w tym w materiałach konferencyjnych i w materiałach dla 

mediów.  

10. Projekty materiałów z wykorzystanym logo/logotypem PTOO organizator zobowiązuje się przedstawić 

do wglądu i akceptacji Biura PTOO przed publikacją tychże materiałów. 

 

 

Zarząd PTOO 

 

mailto:biuro@ptoo.pl


Załącznik do regulaminu Zarządu Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki z dnia 24.10.2020 w sprawie 

zasad obejmowania przez PTOO honorowym patronatem. 

 

Wniosek do Zarządu Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki  

o objęcie honorowym patronatem wydarzenia / uczestnictwa w komitecie honorowym /  

uczestnictwa komitecie naukowym  

 

☐PATRONAT  HONOROWY 

☐UDZIAŁ W KOMITECIE HONOROWYM 

☐UDZIAŁ W KOMITECIE NAUKOWYM 
(proszę zaznaczyć właściwe pole) 

 

Nazwa wnioskodawcy Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

Adres wnioskodawcy Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

Osoba odpowiedzialna ze strony wnioskodawcy za kontakt z Biurem PTOO: 

 Imię Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

 Nazwisko Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

 Numer telefonu Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

 e-mail Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

Strona www Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

Data Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

Miejsce wydarzenia Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

Nazwa wydarzenia Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

Krótka charakterystyka i opis wydarzenia Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

Cele wydarzenia Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

Zasięg wydarzenia Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

Charakterystyka odbiorców wydarzenia Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

Przewidywana ilość uczestników Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

Ilość punktów edukacyjnych przyznawanych za uczestnictwo Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

Opinia MedTech Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

Koszt uczestnictwa Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

Wydarzenie cykliczne Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

Inne podmioty, które objęły wydarzenie patronatem honorowym/są członkami komitetu honorowego Kliknij 

lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

Patronat medialny Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

Informacja o współorganizatorach Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst. 

 
                        

 

…………………………………………. 

                                                                                                                        data i podpis wnioskodawcy 

 

 

 



Oświadczenie: 

Potwierdzam zapoznanie się z treścią Regulamin Zarządu Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki  

z dnia 24 października 2020 roku w sprawie zasad obejmowania przez PTOO honorowym patronatem 

imprez, konferencji lub innych wydarzeń o istotnym znaczeniu dla nauki, dydaktyki lub profesji oraz 

zobowiązuję się do stosowania zasad określonych w tym akcie prawnym. 

 

                                                                                   ………………………………………… 

                                                                                                                       data i podpis wnioskodawcy 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

 Agenda godzinowa wydarzenia*  

 Biografie wykładowców* 

 Skład naukowej rady programowej 

 Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy 

 inne załączniki: ………………………. 
 
*dopuszczalna jest wersja robocza 

 

 

Decyzja Zarządu PTOO 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

     

 

…………………………………………………………………. 

 data i podpis przewodniczącego (wiceprzewodniczącego) 


