REGULAMIN STOSOWANIA ZNAKU TOWAROWEGO
POLSKIEGO ZWIĄZKU TAEKWONDO OLIMPIJSKIEGO
Postanowienia ogólne
§1
1. Przedmiotem regulaminu jest logo Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego
(PZTO) zwane dalej Znakiem w wersji polskiej i angielskiej według wzoru –
załącznik nr 1 i załącznik nr 2.
2. Znak PZTO jest znakiem zastrzeżonym w Urzędzie Patentowym.
§2
1. Na podstawie Umowy o Dzieło zawartej w dniu 2 października 2006 r., Zarząd PZTO
ma wyłączne prawo autorskie i prawo do wykorzystywania Znaku przez czas
nieokreślony w kraju i za granicą, w szczególności prawo do korzystania ze Znaku na
niżej wymienionych polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia Znaku – wytworzenia egzemplarzy
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową,
b. w zakresie obrotu produktami, na których Znak utrwalono – wprowadzenie do
obrotu, użyczenie lub najem Znaku,
c. w zakresie rozpowszechnienia Znaku w sposób inny niż określony w pkt. 2b –
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także
publiczne udostępnienie Znaku w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do
niego w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
d. w zakresie innym, niż wymienione w §2 punkt 1a, 1b, 1c.
§3
1. Wprowadzenie nowego Znaku PZTO ma na celu stworzenie nowego wizerunku w

środowisku sportu olimpijskiego oraz promocję dyscypliny w kraju i zagranicą.
2. Znak PZTO może być wykorzystywany wyłącznie w odniesieniu do Taekwondo

Olimpijskiego, którego jedynym reprezentantem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
jest Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego.
3. Wszelkie sprawy związane ze Znakiem PZTO reguluje niniejszy regulamin.

§4
1. Każdy członek zwyczajny PZTO, ma obowiązek:
a. przestrzegać niniejszego regulaminu,
b. dbać o dobry wizerunek Znaku PZTO na scenie sportowej zgodnie z regulaminem,
c. umieścić samodzielny Znak PZTO w centralnym punkcie obiektu treningowego

to jest; hali sportowej, sali gimnastycznej itp.

1

d. w przypadku organizowania zawodów sportowych uwzględnionych w kalendarzu

imprez PZTO i imprez propagujących Taekwondo Olimpijskie, umieszczać
samodzielny Znak PZTO w miejscu widocznym, możliwie centralnym,
§5
1. Zarząd PZTO dopuszcza możliwość innego niż wymienione w §4 punkt 1c i 1d

wykorzystania Znaku PZTO przez członków zwyczajnych PZTO w celu
propagowania Taekwondo Olimpijskiego, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody
Zarządu PZTO.
2. Osoby prawne i osoby fizyczne takie jak: członkowie wspierający PZTO, sponsorzy,

media itp., którzy chcą wykorzystać Znak PZTO, muszą uzyskać pisemną zgodę
Zarządu PZTO w odrębnym trybie, na indywidualnie ustalonych warunkach, które
mogą być regulowane stosowną umową licencyjną.
§6
1. Decyzję o odebraniu prawa do stosowania Znaku podejmuje Zarząd PZTO.
2. Prawo używania Znaku może zostać odebrane z następujących powodów:
a. wygaśnięcie i/lub nieprzedłużenie członkostwa w PZTO,
b. nieprzestrzegania regulaminów PZTO w tym regulaminu Znaku PZTO,
c. nieprzestrzeganie innych postanowień PZTO,
d. działanie na szkodę Taekwondo Olimpijskiego,
e. niewywiązanie się lub nieprzestrzeganie umowy/ów zawartych z Zarządem PZTO.

§7
1. Członkom zwyczajny, a także innym osobom prawnym i osobom fizycznym nie
wolno używać Znaku PZTO w celu uzyskania korzyści materialnych.
2. Samowolne wykorzystywanie Znaku PZTO przez członków zwyczajnych PZTO w
zakresie o którym mowa w §2 punkt 1a, 1b, 1c i 1d z wyłączeniem §4 punkt 1c i 1d
będzie skutkowało bezzwłocznym zawieszeniem klubu w prawach członka i
wyciagnięciu stosownych konsekwencji prawnych i finansowych.
3. Samowolne wykorzystywanie Znaku PZTO przez inne osoby posiadające licencję
PZTO takie jak: trenerzy, instruktorzy, sędziowie, egzaminatorzy i zawodnicy będzie
skutkowało bezzwłocznym zawieszeniem licencji i wyciagnięciem stosownych
konsekwencji prawnych i finansowych.
4. W przypadku innych osób prawnych i osób fizycznych, które bez zgody PZTO użyją
Znaku PZTO, Zarząd PZTO będzie dochodził swoich praw, w tym finansowych,
przed sądem właściwym dla siedziby PZTO.
Zarząd PZTO
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