ŽÁD OS T
o souhlas s použitím loga a dalších materiálů Evropského regionu Dunaj-Vltava

Logo Evropského regionu Dunaj-Vltava (krátce ERDV) je jako Ochranná známka Společenství chráněno po
obrazové i textové stránce. Vlastníkem práv je EUREGIO Bayerischer Wald – Böhmerwald – Unterer Inn e.V.
se sídlem ve Freyungu, PSČ 94078, Německo. K udělení souhlasu s použitím loga třetími osobami je nutno
podat žádost u EUREGIO e.V., respektive u jednoho z Regionálních kontaktních míst Evropského regionu
Dunaj-Vltava. Souhlas může být udělen tehdy, pokud je účel použití loga v souladu s evropskou myšlenkou
podle statutu z 30. června 2012. Projekt Evropský region Dunaj-Vltava je veřejně prospěšným, neziskovým
projektem. Žádost o použití loga mohou podat územní veřejnoprávní korporace, vzdělávací zařízení a
nezisková sdružení. Souhlas s komerčním využitím jednotlivými podniky je udělován jen ve výjimečných
případech. Použití ve spojení s extremistickými a fundamentalistickými tématy nebo tématy oslavujícími násilí
a jinými pohoršlivými tématy je zakázáno. Logo nesmí být měněno. Stejné podmínky použití se vztahují také
na ostatní materiály Evropského regionu Dunaj-Vltava jako např. mapy, grafiky, organigramy atp.

ŽADATEL
Žadatel
(instituce, územní veřejnoprávní korporace, spolek…)
Organizační forma
(např. o.p.s.)
Zodpovědná osoba

Adresa
(ulice, číslo popisné, PSČ, město, stát)
Telefon
Email
Web

ÚČEL POUŽITÍ A ČASOVÉ VYMEZENÍ
Žádáme o udělení souhlasu k použití loga Evropského regionu v následující souvislosti
akce/publikace/projekt/ostatní
v následujícím termínu / časovém období
termín/časové období

Potvrzujeme, že logo bude použito výhradně k účelu, uvedenému v žádosti a nebude postoupeno dalším
osobám nebo institucím. Použití nesleduje žádné komerční účely a značka nebude použita v souvislosti s
extremistickými a fundamentalistickými tématy, nebo tématy oslavujícími násilí a jinými pohoršlivými tématy.
Logo a jiné materiály nebudou měněny.
Jeden exemplář produktů opatřených logem (např. leták, plakát, pozvánku, výtisk webových stránek) zašleme
na začátku akce místu, které udělilo souhlas s použitím loga nebo centrální kanceláři Evropského regionu
Dunaj-Vltava.
Souhlasíme se zveřejněním informace o spolupráci naší organizace s ERDV v rozsahu uvedeném v této
žádosti na webových stránkách ERDV příp. v jiných propagačních materiálech ERDV.

Místo, datum

Podpis žadatele

Nevyplňuje žadatel
ZÁZNAM MÍSTA, UDĚLUJÍCÍHO SOUHLAS S POUŽÍTÍM LOGA
Regionální kontaktní místo Evropského regionu Dunaj-Vltava v
□
□
□
□
□
□
□
□

Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Kraj Vysočina
Bezirk Oberpfalz
Land Niederösterreich
Land Oberösterreich
Niederbayern/ Trägerverein Europaregion Donau-Moldau e.V.
Kancelář ERDV

Souhlas udělen dne __________________________, ev. zasláno na Trägerverein Europaregion DonauMoldau e.V. jako vlastníka práv dne________________________, Trilaterální koordinační grémium
informováno dne _____________________.
______________________________________________________________________
Místo, datum

Podpis místa, udělujícího souhlas

