
Procedura obj ęcia imprezy patronatem medialnym przez 
TVP Kielce 

 
Pismo, wraz z wnioskiem o przyznanie patronatu medialnego, należy złożyć minimum 14 dni 

przed planowana imprezą! 

 

1. Przygotowanie pisma zawierającego opis/scenariusz imprezy koniecznie wraz z jej datą, 

miejscem oraz danymi kontaktowymi organizatora. 

 

2. Wypełnienie wniosku o patronat medialny zamieszczonego w załączniku. 

 

3. Złożenie pisma wraz z wnioskiem o patronat medialny do Działu Marketingu i Reklamy TVP 

Kielce, mailem: promocja.kielce@tvp.pl lub faksem 041/360 03 03, najlepiej 

na 14 dni przed imprezą. 

 

4. Termin rozpatrzenia dokumentów to ok. 5 - 7 dni roboczych. Rozpatrywany jest tylko 

komplet dokumentów (pismo oraz wniosek o patronat medialny). 

Wydawanie banerów reklamowych TVP Kielce od poniedziałku do piątku od 9 – 15. 

Aby ułatwić Państwu wypełnienie Wniosku o przyznanie patronatu poniżej umieszczamy 

kilka niezbędnych informacji: 

W rubryce „Oferowane świadczenia organizatora” można umieścić m.in.: 

• Zamieszczenie logo TVP Kielce na materiałach promocyjnych (plakaty, zaproszenia, ulotki, 

wydawnictwa pokonferencyjne, itp.) 

• Wymienienie TVP Kielce, jako partnera medialnego 

• Zawieszenie banera TVP Kielce 

• Możliwość bezpłatnego stoiska promocyjnego 

• Umieszczenie informacji o partnerze medialnym na stronie internetowej. 

 

W ramach patronatu medialnego proponujemy: 

• Umieszczenie informacji o wydarzeniu na stronie internetowej: www.kielce.tvp.pl 

• Wypożyczenie banera TVP Kielce 

• Newsy w Informacjach 

 

Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie. 

W szczególnych przypadkach TVP O/Kielce zamiast patronatu medialnego przyznaje opiekę 

medialną. Nie zapewnia w niej oprawy reporterskiej, jednak zawsze bardzo staramy się 

czynnie uczestniczyć w objętych opieką medialną przedsięwzięciach. Ostateczną decyzję 

o wysłaniu ekipy zdjęciowej na wydarzenie objęte opieką medialną podejmuje wydawca 

dnia, dlatego sugerujemy telefoniczny kontakt z nim w dniu wydarzenia ok. 9.00 lub dzień 

wcześniej pod numerem 41 330 33 43. 

 

5. Nadesłanie oświadczenia, że organizator płaci abonament radiowo – telewizyjny od 

wszystkich posiadanych odbiorników telewizyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 

kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. nr 85 poz. 728 z późn. zm) – 

oświadczenie w załączeniu 

 

 



 

Promocja TVP KIELCE 
tel. 41 330 33 51 

fax: 41 360 03 03 

e-mail: promocja.kielce@tvp.pl 
 
 
Paulina Błaszczyk 
e-mail: paulina.blaszczyk@tvp.pl 
 
 
Justyna Kotli ńska 
e-mail: justyna.kotlinska@tvp.pl 
 


