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KRD.Z.U/45/2022               Warszawa, 12 maja 2022 r.  

 

 

Uchwała Nr 45/2022 

Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów 

z dnia 12 maja 2022 r. 

w sprawie zmiany  

Regulaminu Przyznawania Patronatu Honorowego  

Krajowej Reprezentacji Doktorantów 

 

 Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów, działając na podstawie § 15 ust. 1 pkt 4 

Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 8 grudnia 2019 r. w brzmieniu Statutu 

Krajowej Reprezentacji Doktorantów obowiązującego na mocy decyzji z dnia  

15 grudnia 2021 r., uchwala, co następuje:  

 

§ 1. 

 

 Dokonuje się zmiany w Regulaminie Przyznawania Patronatu Honorowego Krajowej 

Reprezentacji Doktorantów w następujący sposób: 

1)  § 5. ust. 2. otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku otrzymania patronatu strona przyznająca patronat zobowiązana 

jest do: 

1) zamieszczenia informacji na temat wydarzenia w kalendarzu 

wydarzeń Krajowej Reprezentacji Doktorantów dostępnym na stronie 

internetowej Krajowej Reprezentacji Doktorantów po otrzymaniu opisu 

oraz materiałów promocyjnych (np. grafiki od strony wnioskującej) z 

zamieszczonym logiem Krajowej Reprezentacji Doktorantów; 

2) zamieszczenia artykułu prasowego z przebiegu wydarzenia w 

Kwartalniku Krajowej Reprezentacji Doktorantów przesłanego przez 

stronę wnioskującą wraz z dokumentacją fotograficzną z wydarzenia.”; 
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2)  § 8. ust. 2. otrzymuje brzmienie: 

„W celu uzyskania możliwości promowania swoich wydarzeń za 

pośrednictwem kanałów komunikacyjnych Krajowej Reprezentacji 

Doktorantów należy:  

1) wypełnić wniosek (załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu); 

2) przesłać wypełniony wniosek na adres promocja@krd.edu.pl; 

3) do wniosku należy dołączyć grafikę dotyczącą wydarzenia z 

umieszczonym logotypem Krajowej Reprezentacji Doktorantów.”; 

3)  § 8. ust. 3. otrzymuje brzmienie: 

„Informacja o wydarzeniu zostanie zamieszczona w aktualnościach na stronie 

internetowej Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz na fanpage portalu 

www.facebook.com Krajowej Reprezentacji Doktorantów po otrzymaniu od 

strony wnioskującej opisu oraz materiałów promocyjnych z logotypem 

Krajowej Reprezentacji Doktorantów.”. 

  

§ 2. 

 

 Treść Regulaminu Przyznawania Patronatu Honorowego Krajowej Reprezentacji 

Doktorantów stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 4. 

 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

/-/  

mgr inż. Jarosław Olszewski 

Przewodniczący 

Krajowej Reprezentacji Doktorantów 


