
 
 

Regulamin wydawania materiałów promocyjnych pozostających w dyspozycji 

Urzędu Miejskiego w Mrągowie 

§ 1  

1. Regulamin udostępniania materiałów promocyjnych, zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania 
materiałów promocyjnych. 

2. Dysponentem materiałów promocyjnych jest Urząd Miejski w Mrągowie. 

3. Materiałami promocyjnymi określa się wydawnictwa drukowane, multimedialne oraz gadżety promocyjne  
o treściach i oznakowaniach promujących Miasto Mrągowo. 

4. Materiały promocyjne przeznaczone są przede wszystkim realizacji działań służących promocji Miasta Mrągowo, 
a także na potrzeby działań reprezentacyjnych Miasta realizowanych bezpośrednio przez Burmistrz Miasta 
Mrągowo oraz Urząd Miejski w Mrągowie. 

5. O wydanie materiałów promocyjnych mogą ubiegać się: organizacje non-profit, organizacje pozarządowe, 
organizacje pożytku publicznego, placówki naukowo-oświatowe, jednostki samorządowe i instytucje 
państwowe, zarządzający infrastrukturą turystyczną, firmy, osoby prywatne oraz organizatorzy projektów 
mających szczególne znaczenie dla promocji Miasta. 

6. Nie wydaje się materiałów promocyjnych podmiotom w celach komercyjnych. 

7. Materiały promocyjne wydawane są bezpłatnie. 

§2 

1. Materiały promocyjne wydawane są przez pracowników Referatu Strategii, Rozwoju i Promocji Urzędu 

Miejskiego w Mrągowie, na podstawie wniosku o wydanie materiałów promocyjnych, zwany dalej wnioskiem, 

stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu. 

2. Wniosek opatrzony pieczątką (w przypadki instytucji, organizacji, firmy) i podpisem osoby upoważnionej do 

reprezentowania wnioskodawcy należy złożyć nie później niż 14 dni przed oczekiwaną datą odbioru materiałów. 

Wnioski złożone po tym terminie nie muszą być  rozpatrywane. 

3. Wnioski można składać: 

a) W Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mrągowie; 

b) pocztą na adres: Referat Strategii, Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Mrągowie,  

ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo; 

c) drogą e-mail pod adresem: promocja2@mragowo.um.gov.pl . 

4. Referat Strategii, Rozwoju i Promocji opiniuje, czy przedstawiony we wniosku o wydanie materiałów cel 
promocyjny zbieżny jest z celami promocji Miasta Mrągowo. 

5. Wnioski, rozpatruje Burmistrz Miasta Mrągowo, po zasięgnięciu opinii Referatu Strategii, Rozwoju i Promocji w 

terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku. 

6. W zależności od stanu magazynowego zastrzega się możliwość wydania mniejszej ilości materiałów 

promocyjnych niż wskazana we wniosku, zmiany rodzaju materiałów lub ich wersji językowej oraz rozpatrzenia 

wniosku negatywnie. 
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7. Dopuszcza się wydanie materiałów promocyjnych bez wniosku, na polecenie lub za zgodą Burmistrz Miasta 

Mrągowo lub Zastępcy Burmistrza Miasta Mrągowo. 

8. Informacje w sprawie wydania materiałów można uzyskać telefonicznie pod numerem: 89 741 90 41.    

9. Odbiór materiałów promocyjnych odbywa się w Referacie  Strategii, Rozwoju i Promocji, w godzinach pracy 

Urzędu i zastrzega prawo odmowy zrealizowania wniosku w przypadku negatywnej opinii. 

10. Materiały promocyjne nie są wysyłane pocztą. 

11. Dopuszcza się wypożyczenie materiałów promocyjnych, na podstawie wniosku. 

12. Fakt wydania materiałów promocyjnych odnotowywany jest każdorazowo w prowadzonej w tym celu ewidencji. 

Ewidencja wydawanych materiałów zawiera m. in. następujące dane: 

a) datę wydania/datę zwrotu; 

b) nazwę, rodzaj wydanych materiałów; 

c) ilość; 

d) określenie jednostki lub osoby dla której są wydawane materiały; 

e) podpis osoby odbierającej materiały. 

§3 

1. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do udokumentowania działań promocyjnych z wykorzystaniem 

materiałów promocyjnych, np. : w formie sprawozdania, zdjęć, artykułu, filmu, postu na portalach 

internetowych w tym  społecznościowych i in., w wyznaczonym przez ten Referat terminie.  

2. Termin i formę udokumentowania działań wyznacza Referat Strategii, Rozwoju i Promocji.  

 

§4 

 

1. Wniosek należy złożyć na aktualnym formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu 

2. Dopuszcza się złożenie wniosku w innej formie (np. podania, e-maila), jeśli są w nim wszystkie informacje 

zawarte w formularzu wniosku. 

3. Składając wniosek, wnioskodawca oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz, że akceptuje 

jego postanowienia. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

MK/AM 



 
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu materiałów promocyjnych  

 
Mrągowo,  ...............................  

imię i nazwisko (nazwa instytucji lub firmy) 
 
adres 
 
e-mail 
 
nr telefonu 
 
osoba uprawniona do odbioru materiałów 

 
Urząd Miejski w Mrągowie 
Referat Strategii, Rozwoju i Promocji 
Ul. Królewiecka 60 A, 11-700 Mrągowo 

 
Wniosek o wydanie/wypożyczenie materiałów promocyjnych 

1. nazwa i krótki opis przedsięwzięcia: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

2. w jakim zakresie wydarzenie będzie promować Mrągowo:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

3. termin i miejsce realizacji przedsięwzięcia: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. ilość potrzebnych materiałów (liczba odbiorców):  

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

5. rodzaj materiałów, o które występuje wnioskodawca (nagroda/drobny gadżet/materiały drukow ane): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

6. oczekiwany termin odbioru materiałów:  .............................. ………………………………………………………………….. 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem wydawania materiałów promocyjnych  

podpis wnioskodawcy (pieczątka) 

 

wypełnia Referat Strategii, Rozwoju i Promocji 

Data wpływu wniosku/podpis 
osoby weryfikującej 

Stanowisko Referatu Strategii, Rozwoju i Promocji 

 TAK                                                                                        NIE 

Uzasadnienie: 

 

Decyzja Burmistrza/Z-cy 
Burmistrza 

 

 


