
Zasady przyznawania patronatu przez 

Polskie Towarzystwo Orientalistyczne 

 

Polskie Towarzystwo Orientalistyczne obejmuje patronatem wydarzenia niekomercyjne 

o charakterze naukowym i popularnonaukowym (konferencje, seminaria, zjazdy, odczyty, 

wystawy) o tematyce związanej z zakresem działalności PTO, przyczyniające się do rozwoju 

orientalistyki polskiej oraz dotyczące upowszechniania wiedzy o Azji i Afryce.  

 

PTO zgodnie ze swoją polityką wizerunkową obejmuje patronatem wydarzenia o 

wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym, zaś szczególnie chętnie 

przedsięwzięcia, których organizator lub współorganizator jest członkiem Towarzystwa. 

Patronat przyznawany jest jednorazowo, dla każdego wydarzenia osobno. 

Decyzja o przyznaniu patronatu podejmowana jest przez Zarząd Główny PTO. 

Przyznawany patronat ma wyłącznie charakter honorowy i nie oznacza deklaracji 

wsparcia finansowego lub organizacyjnego ze strony PTO. 

Patronat przyznawany przez Polskie Towarzystwo Orientalistyczne jest nieodpłatny, 

natomiast mile widziane są darowizny na rzecz Towarzystwa. 

 

Procedura ubiegania się i przyznawania patronatu przez Polskie Towarzystwo 

Orientalistyczne: 

1. Wniosek (do pobrania ze strony PTO) o przyznanie patronatu w formie listu 

tradycyjnego lub elektronicznego od organizatora do władz PTO. 

2. Do wniosku należy załączyć krótki opis wydarzenia lub program oraz informację o 

jego uczestnikach. 

3. Wniosek powinien być złożony najpóźniej na miesiąc przed planowanym 

przedsięwzięciem. 

4. Prośba o udział reprezentanta władz PTO w planowanym wydarzeniu (obecność, 

wystąpienie) powinna być przedstawiona odrębnie. 

5. Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres pocztowy: 

Polskie Towarzystwo Orientalistyczne 

Krakowskie Przedmieście 26/28 

00-927 Warszawa 

lub poczty elektronicznej  



pto.orient@uw.edu.pl 

Odpowiedź dotycząca decyzji o patronacie jest udzielana pisemnie w formie tradycyjnej 

lub elektronicznej. 

Warunki dotyczące realizacji patronatu Polskiego Towarzystwa 

Orientalistycznego: 

W wypadku przyznania i objęcia wydarzenia patronatem, organizator zobowiązuje się 

do:  

 umieszczenia w materiałach promocyjno-informacyjnych (plakaty, materiały 

konferencyjne) informacji o patronacie oraz w widocznym miejscu logo PTO; 

 umożliwienia przekazania podczas wydarzenia deklaracji członkowskich PTO osobom 

zainteresowanym; będziemy wdzięczni także za zachęcanie do wstępowania w szeregi 

członków PTO; 

 w miarę możliwości udostępnienia (na życzenie PTO) miejsca do sprzedaży 

aktualnych i archiwalnych numerów „Przeglądu Orientalistycznego”. 

 

 


