Informacja w sprawie wykorzystania logotypów UEFA, PZPN i PZK na kartach QSL i
dyplomach stacji biorących udział w akcji dyplomowej PZK/UARL z okazji
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012.
Znaki graficzne i słowne organizacji UEFA, spółki EURO2012.PL , PZPN i PZK są prawnie zastrzeżone i
chronione w Polsce. Wykorzystanie tych znaków może nastąpić tylko po wyrażeniu pisemnej zgody ich
właścicieli.
1. PZK zwrócił się do Koordynatora krajowego ds. własności intelektualnej PL.2012 sp. z o.o. w
sprawie możliwości niekomercyjnego wykorzystania niektórych znaków, zastrzeżonych przez
UEFA, otrzymując odpowiedź, że zgodnie ze stanowiskiem UEFA symbolikę Turnieju
wykorzystywać mogą jedynie oficjalni sponsorzy/partnerzy Turnieju oraz, w określony sposób,
media. Symbolikę Miast Gospodarzy mogą wykorzystywać również jedynie poszczególne podmioty.
2. Z biura Dyrektora spółki EURO2012.PL, otrzymaliśmy również informację, że wykorzystanie
„EURO 2012” w nazwie organizowanej akcji dyplomowej stoi w sprzeczności z polityką UEFA,
gdyż EURO 2012 jest znakiem zastrzeżonym przez Europejską Unię Piłkarską, wobec tego mogłoby
to skutkować odpowiednimi działaniami prawnymi ze strony UEFA. Jednocześnie stwierdzono, że:
„każdy sposób promowania Mistrzostw Europy UEFA EURO 2012, spotyka się z pełną aprobatą
spółki EURO2012.PL”.
3. Polski Związek Piłki Nożnej, obejmując honorowym patronatem akcję dyplomową PZK, udzielił
zgody na wykorzystanie swojego logo, prosząc o zaakcentowanie tego faktu, poprzez umieszczanie
logotypu PZPN, po zgłoszeniu i zaakceptowaniu przez pracownika Departamentu Spraw
Zagranicznych, Marketingu i PR w PZPN.
4. Logo PZK może być wykorzystywane na kartach QSL, oficjalnych drukach, dyplomach, itp. przez
organy Związku oraz przez wszystkich członków PZ, zarówno indywidualnych, jak i kluby PZK..
Na kartach QSL oficjalnych stacji okolicznościowych, dla których pozwolenia radiowe uzyskało PZK, oraz
na dyplomach wydawanych przez PZK w związku z rozgrywkami piłkarskimi Mistrzostw Europy 2012:
• będzie używane logo PZK, zgodnie ze Statutem PZK
• będzie używane logo PZPN, zgodnie z intencją Patrona Honorowego
• nie będą używane logotypy zastrzeżone, dla których nie uzyskano pozwolenia
Używanie znaków graficznych na kartach QSL stacji indywidualnych i klubowych, które nie są
oficjalnymi stacjami okolicznościowymi PZK, jak również wszystkich stacji ukraińskich, które biorą
udział w akcji dyplomowej - pozostaje w gestii i do uznania ich właścicieli. Jednocześnie zalecamy
przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
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http://www.2012.org.pl/pl/organizacja/wlasnosc-intelektualna.html
http://www.2012.org.pl/pl/component/content/article/1931.html
http://www.uprp.pl/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Znak_towarowy
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