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Regulamin objęcia patronatem medialnym wydarzeń i przedsięwzięć  

związanych z technologiami kosmicznymi przez JoinThe.Space 

 

 

§ 1 Wprowadzenie 

1. Patronat medialny portalu JoinThe.Space (zwany dalej „JoinThe.Space”) prowadzonego przez 

JoinThe.Space Sp. z o.o. przyznawany jest wydarzeniom i przedsięwzięciom skierowanym do osób 

zainteresowanych technologiami kosmicznymi. 

2. Przez portal JoinThe.Space rozumie się serwis internetowy pod adresem www.jointhe.space 

 

§ 2 Zasady przyznawania 

1. Patronatem JoinThe.Space mogą zostać objęte wydarzenia i przedsięwzięcia odbywające się na 

całym świecie o charakterze popularno-naukowym, informacyjnym, jak również komercyjnym, 

spełniające warunki tego Regulaminu. Patronatem mogą być objęte zarówno małe lokalne 

wydarzenia, jak również wydarzenia skierowane do szerokiego grona w tym konferencje, seminaria, 

targi tematyczne, targi pracy, webinaria, szkolenia i inne. 

2. Patronatem JoinThe.Space mogą zostać objęte wydarzenia organizowane przez uczelnie, koła 

naukowe, stowarzyszenia, fundacje, przedsiębiorstwa, a także niesformalizowane grupy 

pasjonatów technologii kosmicznych. 

3. Warunkiem koniecznym do uzyskania patronatu jest nawiązanie do technologii kosmicznych przez 

co rozumiane są obszary związane z łazikami, rakietami, przetwarzania danych satelitarnych, 

astronomią, mechaniką i budową maszyn, mechatroniką, elektroniką, programowaniem, sztuczną 

inteligencją, robotyką i automatyką, inżynierią kosmiczną i inne. 

4. Patronat JoinThe.Space zostaje przyznany na podstawie rozpatrzenia wniosku złożonego przez 

podmiot ubiegający się o nadanie patronatu.  

5. Podmiot ubiegający się o patronat JoinThe.Space składa wniosek nie później niż na 14 dni przed 

terminem planowanego wydarzenia poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie 

www.jointhe.space lub e-mailem na adres patronage@jointhe-space.com. W szczególnych 

przypadkach akceptowane jest złożenie wypełnionego wniosku w terminie późniejszym niż 14 dni 

przed terminem planowanego wydarzenia. 

6. Otrzymany wniosek zostanie rozpatrzony przez PR Managera w terminie do 5 dni roboczych licząc 

od daty wpłynięcia wniosku. 

7. Każdy złożony w terminie wniosek jest rozpatrywany indywidualnie, a decyzja o objęciu lub nie 

objęciu patronatem JoinThe.Space może zostać podjęta w oparciu o czynniki, których nie można 

było przewidzieć w tym dokumencie. 

8. JoinThe.Space zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia wniosku o objęcie patronatem 

JoinThe.Space bez podania przyczyny. Od decyzji o nie objęciu Patronatem nie przysługuje 

odwołanie. 
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§ 3 Zobowiązania JoinThe.Space 

W ramach przyznanego Patronatu, JoinThe.Space zapewnia promocję wydarzenia lub przedsięwzięcia 

poprzez: 

1. zamieszczenie informacji na portalu (www.jointhe.space) w sposób i miejscu przeznaczonym do 

promowania tego typu wydarzeń 

2. zamieszczanie informacji w dodatkowych mediach prowadzonych przez JoinThe.Space, w tym 

social mediach 

3. umieszczenie informacji w wewnętrznym newsletterze kierowanym do osób obserwujących 

JoinThe.Space, w tym do organizacji studenckich oraz partnerów biznesowych 

4. promocja wydarzenia w ramach prowadzonych przez siebie ogólnej działalności promocyjnej 

 

§ 4 Zobowiązania organizatora wydarzenia lub przedsięwzięcia 

Podmiot, który jest organizatorem wydarzenia lub przedsięwzięcia objętego Patronatem JoinThe.Space 

zobowiązany jest do: 

1. przesłania aktualnych i rzetelnych materiałów w formie elektronicznej, do których przysługują 

organizatorowi prawa autorskie 

2. zamieszczenie na stronie internetowej organizatora wydarzenia lub przedsięwzięcia lub stronie 

internetowej wydarzenia lub przedsięwzięcia informacji o udzieleniu patronatu przez 

JoinThe.Space, poprzez umieszczenie logo JoinThe.Space w sekcji Patronat Medialny/Partner – 

umieszczone logo powinno być zgodne z manualem logotypu zamieszczonym na stronie 

www.jointhe.space 

3. zamieszczenie na materiałach promocyjnych logotypu JoinThe.Space (plakaty, banery, roll upy, 

foldery i inne) 

4. umożliwienie uczestnictwa w wydarzeniu przedstawicielowi JoinThe.Space poprzez przyznanie co 

najmniej jednego biletu/wejściówki 

 

§ 5 Postanowienia końcowe 

1. Szczegóły współpracy JoinThe.Space z organizatorem wydarzenia lub przedsięwzięcia, które zostało 

objęte patronatem JoinThe.Space, będą każdorazowo ustalane w sposób indywidualny 

2. Patronat JoinThe.Space oparty jest na zasadzie dobrowolności współpracy obu stron i nie pociąga 

za sobą żadnych zobowiązań prawnych i finansowych 

3. JoinThe.Space zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania przygotowanych przez 

organizatora wydarzenia lub przedsięwzięcia materiałów, na których takie wykorzystanie 

organizator udziela JoinThe.Space zgody 

4. JoinThe.Space nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane o wydarzeniach lub 

przedsięwzięciach. Za błędne lub nieaktualne informacje, o których mowa, odpowiadają 

organizatorzy wydarzenia objętego Patronatem JoinThe.Space, którzy przekazali taką informację. 

5. JoinThe.Space ma prawo odmówić publikacji nadesłanych materiałów, jeśli zawierają nieprawdziwe 

informacje, godzą w czyjeś dobro lub imię lub w inny sposób mogą negatywnie wpływać na 

wizerunek JoinThe.Space lub organizatora. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli dalsze sprawowanie Patronatu JoinThe.Space 

godziłoby w interesy JoinThe.Space lub organizatora, JoinThe.Space zastrzega sobie prawo do 

rezygnacji ze współpracy i jednostronnego cofnięcia decyzji o przyznaniu patronatu JoinThe.Space 
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