Pravidla pro použití loga projektu
ČESKO SPORTUJE
1.

LOGO PROJEKTU ČESKO SPORTUJE

Logo Česko sportuje symbolizuje exkluzivní projekt Českého olympijského výboru na podporu sportu
a zdravého životního stylu. Logo se skládá ze dvou řad barevných bodů, mezi nimiž je název projektu. Logo
lze užívat samostatně v jednobarevném nebo barevném provedení.

Logo projektu Česko sportuje

2.

PRÁVO NA POUŽITÍ

Právo na použití loga Česko sportuje uděluje výhradně Český olympijský výbor. Každá sportovní akce nebo
projekt, jež se stane součástí projektu Česko sportuje, tzn., že je garantovanou nebo podporovanou akcí
Českého olympijského výboru, má dočasné právo logo Česko sportuje používat podle pravidel uvedených
v bodě 3.1.

3.

PRAVIDLA POUŽITÍ

3.1. Logo Česko sportuje a slogan
Tištěné materiály, venkovní reklama, audio, video, internet a prezentační tabule či jiný způsob prezentace,
který se vztahuje ke sportovní akci, může včetně loga Česko sportuje nést také označení (slogan), že akce
je součástí projektu Českého olympijského výboru - Česko sportuje.

VZORY TEXTU:
AKCE JE SOUČÁSTÍ PROJEKTU ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU - ČESKO SPORTUJE
+ LOGO
PODPORUJEME ČESKO SPORTUJE, PROJEKT ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU
+ LOGO
Toto označení však musí být zcela odděleno od jakýchkoliv reklamních textů, reklamy či komerčních log
sponzorů, sdružení či podporovatelů akce, aby nedocházelo k jejich mylnému spojení s logem Česko
sportuje.
Logo Česko sportuje lze též užívat i samostatně, jak je uvedeno v bodě 1.
Žádost o zaslání loga Česko sportuje v tiskové kvalitě posílejte na e-mail ceskosportuje@olympic.cz,
do předmětu e-mailu uveďte text: Žádost o zaslání loga Česko sportuje.

3.2. Časové omezení práva
Právo používat logo projektu Česko sportuje v souvislosti s konkrétní sportovní akcí či projektem se uděluje
na jeden kalendářní rok, pokud se ČOV s pořadatelem akce nedomluví jinak.

4.

PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

Povinností pořadatele je zajistit v místě konání akce prostor pro umístění prezentačních panelů s logy Česko
sportuje a olympijského mobilního stanu s prezentací partnerů ČOT, pokud o to ČOV projeví zájem a akce
má charakter odpovídající této prezentaci. Nejpozději 1 měsíc před konáním akce si pořadatel s ČOV
odsouhlasí zájem o umístění panelů a mobilního stanu. ČOV hradí veškeré náklady za dopravu, instalaci
a vybavení olympijského stanu.
Pořadatel se zavazuje, že logo projektu Česko sportuje bude užívat v rozsahu stanoveném touto smlouvou,
v jejím souladu a dále též v souladu s Logo manuálem. Pořadatel se dále zavazuje, že logo Česko sportuje
nebude použito tak, aby to bylo v rozporu s veřejnou morálkou nebo způsobem, který by poškozoval dobré
jméno ČOV nebo by nepříznivě působil na dobrou pověst ČOV.
Pořadatel je povinen zaslat k odsouhlasení náhledy veškerých propagačních materiálů s logem Česko
sportuje na e-mail ceskosportuje@olympic.cz .

5.

PRÁVA A POVINNOSTI ČOV

ČOV si kdykoliv vyhrazuje právo odvolat povolení k použití loga Česko sportuje i užití olympijského symbolu,
pokud by ČOV pociťoval, že takové použití by se mohlo dotknout práv ČOV, Organizačních výborů
olympijských her nebo MOV.
ČOV si vyhrazuje právo na kontrolu veškerého způsobu prezentace akce.
ČOV předloží nejpozději 1 měsíc před akcí pořadateli specifikaci prezentačních panelů Česko sportuje
a partnerů ČOT v rámci olympijského mobilního stanu.

6.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pro udělení práva používat logo Česko sportuje je nezbytný písemný souhlas organizátora akce s těmito
pravidly vydanými ČOV.

PROHLÁŠENÍ
Organizátor:
Jméno, název:

.....................................................................

Adresa:

.....................................................................
.....................................................................

Kontaktní osoba:

.....................................................................
mobilní telefon: .............................................

Akce:
Název akce:

.....................................................................

Termín a místo:

.....................................................................

Organizátor akce prohlašuje, že souhlasí s Pravidly pro použití loga ČESKO
SPORTUJE vydanými ČOV.

Jméno a příjmení: ..........................................................
Funkce:

..........................................................

Podpis:

..........................................................

V ……………………………….… dne …………. 20…….

