Regulamin korzystania z logo Wielka Pętla Wielkopolski
wraz z promocyjnym hasłem przewodnim
„z nurtem przygody”
Wielkopolska Organizacja Turystyczna jest wyłącznym właścicielem oraz zarządzającym logo Wielka
Pętla Wielkopolski, zwanym dalej LOGO wraz z promocyjnym hasłem przewodnim - „z nurtem
przygody” wraz z jego 7 wersjami językowymi tj. w języku holenderskim, włoskim, hiszpańskim,
angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim.
Celem stosowania LOGO jest turystyczna promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka
Pętla Wielkopolski, w tym w ramach realizacji projektu „Kompleksowa promocja markowego produktu
turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

I.

Założenia podstawowe:

1. Wielkopolska Organizacja Turystyczna jest właścicielem LOGO oraz posiada wszelkie prawa
autorskie i pokrewne do LOGO. Używanie LOGO bez zgody Wielkopolskiej Organizacji
Turystycznej pociąga za sobą odpowiedzialność cywilną i karną przewidzianą stosownymi
przepisami prawa.
2. LOGO jest prawnie chronione.
3. LOGO może być wykorzystywane wyłącznie w celach promocji markowego produktu turystyki
wodnej Wielka Pętla Wielkopolski na rynkach zagranicznych w wybranych wersjach
językowych oraz na rynku krajowym.
4. Stosowanie LOGO na produktach lub materiałach promujących produkt realizowanych przez
podmioty inne niż Wielkopolska Organizacja Turystyczna wymaga uzyskania pisemnej zgody
Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.
5. Wielkopolska Organizacja Turystyczna zezwala na korzystanie z LOGO wyłącznie w
przypadkach, gdy LOGO umieszczane jest na materiałach informacyjno – promocyjnych
służących promowaniu turystyki wodnej w Wielkopolsce ze szczególnym uwzględnieniem
produktu
Wielka
Pętla
Wielkopolski,
materiałach
promocyjno-informacyjnych
instytucji/przedsiębiorstwa służących promowaniu danego produktu z wyłączeniem
oznakowania produktów i/lub usług przeznaczonych do sprzedaży.
6. LOGO może być umieszczane wyłącznie na nośnikach służących promocji produktu Wielka
Pętla Wielkopolski takich jak: druki, ulotki, filmy i spoty reklamowe oraz inne środki
audiowizualne; strony internetowe, plansze, roll-up’y, gadżety promocyjne, prezentacje
multimedialne, systemy wystawiennicze, materiały przygotowane na konferencje, seminaria,
sympozja, szkolenia.
7. LOGO nie może być wykorzystywane w celach nie zgodnych z niniejszym regulaminem.
8. Pobranie za zgodą Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej LOGO ze strony Wielkopolskiej
Organizacji Turystycznej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, podmiot
i/lub osoba pobierająca LOGO ma obowiązek dbać o to, by nie było ono wykorzystywane w
sposób sprzeczny z regulaminem, w szczególności by nie było umieszczane w publikacjach i
materiałach naruszających prawo lub dobro Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.

II. Zasady korzystania z LOGO:
1. Korzystanie z LOGO jest bezpłatnie.
2. Organem uprawnionym do wyrażania zgody na korzystanie z LOGO jest Prezes
Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.
3. Zgoda na korzystanie z LOGO wyrażana jest w formie pisemnej.
4. Zgoda na wykorzystanie LOGO jest jednorazowa, na czas określony i dotyczy konkretnego
materiału promocyjnego, a także produktu i/lub usługi nie przeznaczonej do sprzedaży.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013
„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI”

5. Wielkopolska Organizacja Turystyczna zastrzega sobie prawo do kontrolowania realizacji
zgody na korzystanie z LOGO przez podmiot otrzymujący zgodę oraz odwołanie zgody w
przypadku gdy podmiot nie wywiązuje się z warunków zawartych w zezwoleniu.
6. Podmiot otrzymujący zgodę na wykorzystywanie LOGO zobowiązany jest do przestrzegania
określonych wymogów graficznych LOGO (wymiary, kolorystyka, rozmieszczenie, tło, miejsca
umieszczenia, pole ochronne itp.) oraz do respektowania praw autorskich związanych ze
znakiem zgodnie z zasadami opisanymi w Księdze znaku w/w LOGO.
7. Niedozwolone jest stosowanie LOGO oddzielnie, tj. stosowanie samego znaku graficznego
bez hasła Wielka Pętla Wielkopolski.
III. Procedura wystąpienia o korzystanie z logo:
1. Podmiot występujący o uzyskanie zgody na korzystanie z logo musi wystąpić z pisemnym
wnioskiem do Dyrektora Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej zgodnie ze wzorem
zamieszczonym na stronie internetowej Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.
2. Wniosek zawierać musi dokładną informację o :
a. przedmiocie promocji,
b. języku publikacji,
c. nośniku na którym zostanie umieszczone LOGO,
d. zasadach dystrybucji nośnika takich jak: nakład, płatny lub bezpłatny itp.
Wniosek należy złożyć (przesłać pocztą lub mailem (skan) – biuro@wot.org.pl) w siedzibie
Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61 – 737 Poznań.
3. Do wniosku należy załączyć wzór w formie projektu graficznego lub wydruku komputerowego
z umieszczonym LOGO.
4. Wniosek rozpatrywany jest w ciągu 21 dni roboczych. W przypadkach wątpliwych
Wielkopolska Organizacja Turystyczna może zasięgnąć opinii prawnej.
5. Wielkopolska Organizacja Turystyczna zastrzega sobie prawo do odmowy korzystania z
LOGO.
Załączniki:
- Wzór wniosku o korzystanie z LOGO Wielka Pętla Wielkopolski.

Zatwierdzono
Uchwałą Zarządu
Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej
w dniu 25.03.2013r
Poznań, dnia 25.03.2013r
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Załącznik nr 1
Wzór wniosku o udostępnienie LOGO

Nazwa podmiotu

Osoba do kontaktu

Dane teleadresowe

Nazwa przedsięwzięcia
(np. wydawnictwo, strona internetowa, gadżet,
impreza itp.)

Opis przedsięwzięcia
(zawartość merytoryczna, grupa docelowa)

Język

Nośnik wraz z opisem
(np. folder, plakat, film, okładka, CD, gadżet,
baner, stend, książka, strona www, inne)
(np. objętość,
zdjęciowy)

nakład,

technika,

materiał

Zasady dystrybucji
(bezpłatne lub płatne, inne)
Liczba załączników
(propozycje graficzne nośnika z zaznaczonym
miejscem umieszczenia znaku)
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