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1. Patronat honorowy Krajowej Reprezentacji Doktorantów (patronat honorowy KRD)
przyznawany jest wydarzeniom, które dedykowane są doktorantom oraz swoim
charakterem są zgodne z przynajmniej jednym z celów statutowych Krajowej
Reprezentacji Doktorantów, tj.:


Reprezentowanie środowiska doktorantów wobec organów władzy publicznej



Reprezentowanie polskich doktorantów na forum międzynarodowym



Wyrażanie opinii i przedstawianie wniosków w sprawach dotyczących ogółu
doktorantów



Rozwijanie i wspieranie samorządności doktorantów



Współpraca z ośrodkami wspierającymi działalność naukową doktorantów



Organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji, paneli dyskusyjnych oraz
podejmowanie innych działań zmierzających do podnoszenia kwalifikacji wśród
doktorantów



Wspieranie rozwoju mobilności wśród doktorantów



Współpraca z przedsiębiorcami, środkami masowego przekazu i innymi
podmiotami w celu promocji i aktywizacji środowiska doktorantów



Budowanie więzi kulturalnych i towarzyskich środowiska akademickich

2. Patronat honorowy KRD przyznawany na wniosek osoby posiadającej status
doktoranta, członka komitetu organizacyjnego wydarzenia
3. Patronat honorowy KRD przyznawany jest na podstawie kompletu dokumentów, który
stanowią:


Wniosek o udzielenie patronatu honorowego Krajowej Reprezentacji Doktorantów



Formularz zgłoszeniowy wydarzenia



Oświadczenie Wnioskodawcy o zachowaniu dobrego imienia KRD



Oświadczenie Wnioskodawcy o zapoznaniu się z regulaminem patronatu
honorowego KRD

4. Otrzymanie patronatu honorowego związane jest z następującymi prawami:


Wnioskodawca może zamieszczać logo KRD na materiałach promocyjnych
wydarzenia wraz informacją o patronacie honorowym



Wydarzenie zostaje wpisane w oficjalny kalendarz KRD



Informacja o wydarzeniu pojawia się na stronie internetowej KRD w zakładce
Patronaty



Informacja o wydarzeniu publikowana jest na funpage’u KRD portalu
www.facebook.com oraz wysyłana jest za pośrednictwem newslettera KRD
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Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć do 14 dni kalendarzowych po
zakończeniu imprezy sprawozdania z przebiegu wydarzenia w formie artykułu
prasowego, który zamieszony zostanie w kwartalnym Biuletynie KRD
(maksymalnie 1 strona A4)

5. Patronat honorowy przyznawany jest jednorazowo dla wydarzenia odbywającego się
w określonym czasie i miejscu lub cyklu wydarzeń realizowanych w ramach jednego
projektu.
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