
Działania promocyjne podczas 
realizacji zadania publicznego 

"Miasto Kultury"

 



1. Promocja Miasta Lublin poprzez 
wydarzenia kulturalne

2. Miejskie narzędzia promocji 
wydarzeń kulturalnych



Obowiązki informacyjne 
zleceniobiorcy



1. Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  do  informowania,  że  zadanie  jest 
współfinansowane  ze  środków  otrzymanych  od  Zleceniodawcy  z 
użyciem  formuły:  „Zrealizowano  przy  pomocy  finansowej  Miasta 
Lublin”.  Informacja  na ten temat  powinna się  znaleźć we wszystkich 
materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz 
wystąpieniach  publicznych  dotyczących  realizowanego  zadania 
publicznego. 

2. Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  do  umieszczania  herbu   Miasta 
Lublin  na  wszystkich  materiałach  i   publikacjach  dotyczących 
realizowanego zadania oraz na  swojej stronie internetowej.

3. Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  do  przekazania  Zleceniodawcy  w 
formie  papierowej  (np.  zaproszenie)  lub  elektronicznej  informacji  na 
temat  wydarzeń  organizowanych w ramach realizowanego zadania, o 
którym mowa w  § 1 ust. 1, nie później niż 7 dni przed wydarzeniem.



Zrealizowano przy pomocy 
finansowej Miasta Lublin



Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin





Nie dozwolone jest używanie 
jednocześnie herbu Lublina i 

logotypu Miasto Inspiracji.





Użycie logotypu musi być zgodne z 
jego Księgą Znaku



Roll-up



Plakaty i banery promocyjne 
umieszczamy wyłącznie w miejscach 

do tego przeznaczonych oraz po 
uzyskaniu odpowiednich pozwoleń



Miejskie narzędzia promocji

–  portal kultura.lublin.eu
–  drukowane materiały promocyjne
–  Facebook
–  newsletter (m.in. LOITiK, hotele)
–  wyświetlacze w autobusach MPK
–  billboardy
–  SMS do mieszkańców



www.kultura.lublin.eu
–  najwiękasza baza informacji kulturalnej w Lublinie
–  codziennie aktualizowany kalendarz wydarzeń 
kulturalnych





Informacje o wydarzeniach 
kulturalnych, ogłoszenia oraz 
aktualizacje informacji o instytucjach 
i osobach należy wysyłać na adres: 
redakcja.kultura@lublin.eu



Wszelkie informacje do 
umieszczenia na stronie należy 
przysyłać na co najmniej 5 dni 
roboczych przed wydarzeniem. 



Kompletny materiał powinien zawierać:

–  opis wydarzenia
–  miejsce
–  datę 
–  godzinę
–  cenę biletów (jeśli wstęp jest płatny). 
–  czas trwania i godziny otwarcia (w przypadku wystaw)
–  kontakt do organizatora
–  plakat, grafikę lub fotografię ilustrującą wydarzenie (.jpg 
lub .png.)
–  wersję w języku angielskim (w miarę możliwości) 



Informacje te należy wysyłać w treści 
e-maila lub w pliku tekstowym 
(.doc, .rtf), a plakaty wydarzeń w 
formacie .jpg lub .png 



Prosimy o nie przesyłanie informacji i 
plików graficznych w plikach pdf.





Banery wydarzeń na stronę główną 
należy przygotować w rozmiarach 
636 x178 px. 





Kontakt: 

informacje na portal: 
redakcja.kultura@lublin.eu 

konsultacja projektów graficznych
marcin.kamola@lublin.eu


