ZASADY STOSOWANIA ZNAKU GRAFICZNEGO – LOGO GMINY MIEJSKIEJ
KOWARY

Założenia Podstawowe

§1
1. Gmina Miejska Kowary jest właścicielem znaku graficznego (zwanego dalej logo) oraz i
posiada wszelkie prawa autorskie i pokrewne do logotypu.
2. Użyczenie logo Gminy Miejskiej Kowary odbywa się bezpłatnie.
§2
Logo Gminy może być używane tylko w kształcie, proporcjach i kolorystyce zgodnych ze
wzorem określonym w księdze znaku. Nie dopuszcza się stosowania stylizacji logo.
§3
Logo Gminy wykorzystywane jest w promocji, kreacji wizerunkowej i komunikacji
marketingowej Gminy.
§4
Używanie logo Gminy nie może być sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem,
porządkiem publicznym oraz nie może naruszać dobrego imienia Gminy Miejskiej Kowary.
§5
Logo Gminy nie może być wykorzystywane w kampaniach związanych z wyborami lub
referendami.
§6
Prawo wykorzystania logo Gminy bez ubiegania się o zgodę przysługuje:
1) Organom Gminy Miejskiej Kowary.
2) Urzędowi Miejskiemu w Kowarach.
3) Jednostkom organizacyjnym Gminy.
4) Innym podmiotom, które na mocy odrębnych umów i porozumień realizują wspólne
przedsięwzięcia i projekty kulturalne, sportowe, turystyczne, rekreacyjne, promocyjne i inne
oraz na zlecenie Gminy realizują powierzone im zadania publiczne lub są organizatorami
przedsięwzięcia objętego patronatem Burmistrza Miasta Kowary a wykorzystywanie logo
Gminy ma miejsce w trakcie realizacji tych przedsięwzięć.

Zasady korzystania i używania logo
§7
Logo może być umieszczane i używane w szczególności:
1. Wraz z herbem miasta:
a) Na budynkach siedzib podmiotów wymienionych w § 6.
b) w pomieszczeniach urzędowych
c) na pismach i dokumentach urzędowych
2. Bez konieczności zamieszczania równocześnie z herbem:
a) podczas wszelkich wydarzeń krajowych i zagranicznych, na których Gmina jest
gospodarzem, uczestnikiem lub patronem,
b) podczas wszelkich wydarzeń o charakterze kulturalnym, sportowym rekreacyjnym i
turystycznym, które są wspierane organizacyjnie, finansowo lub informacyjnie przez Gminę
Miejską Kowary,
c) z okazji gminnych uroczystości publicznych w miejscu ich odbywania,
d) na oficjalnych stronach internetowych i portalach społecznościowych Gminy.
e) na wszelkich drukowanych materiałach promocyjnych (plakaty, ulotki, foldery,
identyfikatory, wizytówki, materiały biurowe z nadrukiem itp. )
f) na wszelkich upominkach i gadżetach, nośnikach reklamowych, pamiątkach itp.
g) jako element oznakowania SIM,
h) w innych przypadkach, jeżeli jest to związane bezpośrednio z działaniami promocyjnoreklamowymi Gminy Miejskiej Kowary
Procedura wnioskowania o wykorzystanie logo
§8
1. Wykorzystanie logo Gminy przez podmioty inne niż wymienione w § 6 oraz wykorzystanie
logo w celach komercyjnych i do innych celów, niewynikających z przepisów poprzedzających,
jest możliwe wyłącznie za zgodą Gminy Miejskiej Kowary wydaną przez Burmistrza Miasta
Kowary.
2. Przez komercyjne wykorzystanie logo Gminy rozumie się w szczególności:
a) Umieszczenie logo na produktach przeznaczonych do sprzedaży lub na materiałach
powiązanych bezpośrednio z takim produktem jak opakowania, instrukcji i inne;
b) Umieszczenie logo na materiałach reklamowych bezpośrednio zachęcających do kupna
produktów lub usług;
c) Posługiwanie się prawem do korzystania z logo jako gwarancji określonego poziomu
jakości towarów lub usług;
d) Wykorzystywanie logo w każdy inny sposób mający na celu promocje produktów lub
usług.

3. Gmina wyraża zgodę na wykorzystanie logo gminy na pisemny wniosek zainteresowanego
podmiotu, zawierający informację na temat prowadzonej działalności oraz sposobie
wykorzystania logo.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zawierać:
a) nazwę i adres siedziby podmiotu ubiegającego się o prawo do korzystania z logo Gminy;
b) rodzaj prowadzonej działalności;
c) cel i zakres używania logo;
d) miejsce umieszczenia logo;
e) graficzną prezentację wyrobu lub publikacji z wkomponowanym logo Gminy
5. Gmina rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 3 w terminie nie dłuższym niż 30 dni od
daty wpływu wniosku. W przypadku odmowy wyrażenia zgody, zainteresowanemu nie
przysługuje odwołanie.
6. Zgoda na wykorzystanie logo Gminy jest wydawana na czas określony, nie dłuższy niż 1 rok
i może być przedłużona, na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu.
7. Zgoda na wykorzystanie logo Gminy może zostać w każdym czasie cofnięta, w przypadku
stwierdzenia naruszenia zasad stosowania znaku graficznego – logo Gminy Miejskiej Kowary,
przepisów prawa lub postanowień wydanej zgody na mocy postanowienia Burmistrza Miasta
Kowary
8. W przypadku cofnięcia zgody na wykorzystanie logo Gminy lub po upływie czasu, na który
wyrażono zgodę, korzystający jest zobowiązany do natychmiastowego zaprzestania
posługiwania się nim.
9. Gmina Miejska Kowary prowadzi rejestr zgód i postanowień cofnięcia zgody dot.,
wykorzystania logo Gminy.
§9
1. Zgoda Burmistrza Miasta Kowary na wykorzystanie logo gminy, o której mowa w § 8 ust. 1
powinna zawierać w szczególności:
a) sposób i cel wykorzystania logo Gminy,
b) okres, na który przyznano prawo wykorzystania z logo Gminy,
c) zobowiązanie do zachowania wizerunku logo Gminy zgodnego z Księgą Znaku
d) zobowiązanie do przedstawienia na piśmie lub mailem, po upływnie roku od wydania zgody,
informacji zawierającej szczegóły wykorzystania logo w tym dokumentację zdjęciową oraz
ilość wyprodukowanych materiałów, produktów z użyciem logo Gminy.
2. Postanowienie o cofnięciu zgody o którym mowa w § 8 ust. 7 i 8 powinno zawierać:
a) Powód cofnięcia zgody.
b) Zobowiązanie do natychmiastowego (tj. od dnia otrzymania Postanowienia) zaprzestania
używania logo Gminy.

3. Zgoda może być cofnięta z powodu niedotrzymania zapisów zawartych w Zgodzie na
wykorzystanie logo a w szczególności:
a) niezgodności dotyczących sposobu, celu i miejsca wykorzystania logo określonego przez
osobę lub instytucję zaineresowana we wniosku
b) modyfikowanie logo niezgodnie z zapisami Księgi Znaku.
Postanowienia ogólne
§10
1. Logo Gminy nie może być wykorzystywane w sposób, który godzi w interes i dobre imię
Gminy, jej organów i jednostek organizacyjnych.
2. Osoby, podmioty, które uzyskały zgodę na wykorzystanie logo Gminy, nie mogą odstępować
osobom, instytucjom, trzecim prawa do posługiwania się tym znakiem.
3. Korzystanie z logo Gminy przez podmioty nieupoważnione lub w sposób sprzeczny z
postanowieniami niniejszego dokumentu będzie traktowane jako naruszenie praw
przysługujących Gminie Miejskiej Kowary i będzie sankcjonowane na drodze prawnej w
oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy.

