Regulamin
korzystania z elementów identyfikacji wizualnej
Roku Romantyzmu Polskiego,
dostępnych na stronie romantyzm2022.pl,
dalej zwany „Regulaminem”
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Rok 2022 został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Romantyzmu
Polskiego.
Biuro Programu „Niepodległa” (zwane dalej: BPN), jako instytucja kultury realizująca
swoje cele statutowe, między innymi poprzez działania kulturalne, również włącza się
w obchody jubileuszu.
W związku z powyższym BPN stworzyło portal romantyzm2022.pl, będący oficjalną
stroną internetową poświęconą obchodom Roku Romantyzmu Polskiego, na której jest
dostępne do pobrania logo Roku Romantyzmu Polskiego.
Do włączenia się w obchody Roku Romantyzmu Polskiego zaproszone są wszystkie
podmioty realizujące projekty o charakterze kulturalnym, artystycznym, edukacyjnym,
wydawniczym, które upamiętniają dziedzictwo polskiego romantyzmu i które uświetniają
tegoroczne obchody.
Włączenie danego projektu lub inicjatywy do szerokiego wachlarza projektów
rocznicowych odbywa się poprzez korzystanie z identyfikacji wizualnej obchodów.
Aby pobrać logo Roku Romantyzmu Polskiego należy wejść na stronę
romantyzm2022.pl/logo, zaakceptować Regulamin korzystania z identyfikacji wizualnej
i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z logo Roku Romantyzmu Polskiego przez
projekty o charakterze kulturalnym, artystycznym, edukacyjnym, wydawniczym, które
upamiętniają dziedzictwo polskiego romantyzmu i które uświetniają tegoroczne obchody, dalej
zwane „Projektami”.

Rozdział II
Zasady zgłoszenia Projektów
§2
1. Do udziału w obchodach mogą zgłosić się instytucje publiczne, grupy nieformalne oraz

osoby fizyczne i prawne poprzez wypełnienie formularza dostępnego na portalu
romantyzm2022.pl, zwanego dalej „Formularzem”.
2. Osobą uprawnioną do wypełnienia formularza zgłaszającego Projekt jest osoba
reprezentująca instytucję organizującą Projekt, zgodnie z zasadami reprezentacji
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ujawnionymi we właściwym Rejestrze, zaś w wypadku projektów zgłaszanych przez grupy
nieformalne i osoby fizyczne - osoba odpowiedzialna za realizację Projektu. Podmiot
organizujący Projekt zwany jest dalej „Organizatorem”.
Organizator w Formularzu zobowiązany jest podać następujące informacje o Projekcie:
1) imię i nazwisko/nazwę Organizatora/instytucji,
2) adres e-mail Organizatora
3) wybranie z listy jednego z następujących podmiotów: osoba fizyczna/instytucja kultury/
organizacja pozarządowa/przedsiębiorstwo/inny podmiot
oraz proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i akceptację
Regulaminu korzystania z elementów identyfikacji wizualnej Roku Romantyzmu
Polskiego, dostępnych na stronie romantyzm2022.pl
Organizator, pobierając logo, zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich rubryk
formularza.
Podanie przez Organizatora jego danych osobowych wraz z adresem e-mail jest
dobrowolne. Podane przez Organizatora dane osobowe będą widoczne wyłącznie dla
Administratora.
Projekty posługujące się logo Roku Romantyzmu Polskiego muszą spełniać łącznie
poniższe warunki:
1) być Projektem o charakterze kulturalnym, artystycznym, edukacyjnym, wydawniczym,
który upamiętnia dziedzictwo polskiego romantyzmu, i który uświetni tegoroczne
obchody,
2) zachęcać swoich odbiorców do aktywnego włączania się w świętowanie 200 lat
polskiego romantyzmu,
3) wiązać się bezpośrednio z tematami nawiązującymi do idei i twórców polskiego
romantyzmu,
4) charakteryzować się walorami artystycznymi lub nieść ze sobą wartość merytoryczną,
5) ich jedynym celem nie będzie promocja prywatnej marki, osoby lub podmiotu
świadczącego usługi,
6) ich Organizatorem nie będzie partia polityczna, ugrupowanie polityczne lub podmiot
pośrednio lub bezpośrednio związany z działalnością partii politycznych i/lub
ugrupowań politycznych.

§3
Możliwość posługiwania się logo Roku Romantyzmu Polskiego nie stanowi deklaracji
ani zobowiązania BPN do wsparcia finansowego lub organizacyjnego dla danego Projektu.
Tym samym nie może stanowić podstawy dla jakichkolwiek roszczeń wobec BPN.
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§4
Pobranie logo Roku Romantyzmu Polskiego jest równoznaczne ze zgodą na zamieszczenie
informacji o Projekcie na stronie internetowej poświęconej obchodom (romantyzm2022.pl).
Organizator dodając wydarzenie do kalendarium wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
do celów marketingowych Administratora.

Rozdział III
Zasady korzystania z elementów identyfikacji wizualnej Programu
§5
1. Organizator powinien zamieścić logo Roku Romantyzmu Polskiego we wszystkich

materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją Projektu.
2. Elementy identyfikacji wizualnej, w tym w szczególności logo obchodów, muszą być
stosowane zgodnie z zasadami opisanymi w Księdze Znaków dostępnej na stronie
internetowej romantyzm2022.pl oraz wszystkimi innymi dokumentami opublikowanymi na
portalu, regulującymi stosowanie logo.

Rozdział IV
Wyłączenie Wydarzenia z Programu i odebranie zgody na używanie logo
§6
W sytuacji złamania przez Organizatora postanowień Regulaminu, Dyrektor BPN może
zdecydować o wyłączeniu Projektu z obchodów i wydać zakaz korzystania z logo Roku
Romantyzmu Polskiego.

§7
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 lutego 2022 roku.
2. BPN zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
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