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Regulamin korzystania z LOGO  

Pomorskiego Stowarzyszenia  Producentów Ekologicznych BioPomorze 

 

§ 1 

Przedmiotem regulaminu jest słowno-graficzny znak, który stanowi  napis BIOPOMORZE, usytuowany 

obok gryfa pomorskiego wpisanego w symbol liścia, całość w kolorystyce zielonej, zwany dalej Logo. 

§ 2 

1. Korzystać z Logo mogą członkowie zwyczajni, członkowie wspierający oraz członkowie 

honorowi.  

2. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu powoduje utratę prawa do korzystania z Logo.  

3. Stowarzyszenie może upoważnić także inne podmioty do korzystania z Logo. 

§ 3 

1. Logo może być wykorzystywane wyłącznie w związku z prowadzoną przez podmioty 

wskazane w § 2 Regulaminu, działalnością w zakresie produkcji ekologicznej, w szczególności 

poprzez umieszczenie Logo:  

a) na plakatach, wizytówkach, papierach firmowych, broszurach itp. materiałach 

promocyjnych i reklamowych;  

b) na stronach internetowych i w środkach przekazu wizualnego lub  audiowizualnego;  

c) w trakcie konferencji, sympozjów, wystaw, szkoleń czy targach których przedmiotem są 

zagadnienia związane z produkcją ekologiczną; 

d) na etykietach produktów posiadających aktualny certyfikat zgodności jednostki 

certyfikującej upoważnionej przez właściwego ministra.   

2. W celu uniknięcia wątpliwości Stowarzyszenie oświadcza, że Logo w żadnym wypadku nie 

może być wykorzystywane dla innej działalności, niż wskazana w ust. 1, nawet jeśli 

korzystającym jest osoba upoważniona, o której mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu oraz nie 

może wprowadzać w błąd konsumenta. 

§ 4. 

1. Logo musi być używane w sposób uniemożliwiający jego zniekształcenie. W szczególności 

zabrania się usuwania bądź dodawania jakichkolwiek elementów słownych lub graficznych do 

Logo.  

2. Nie zastrzega się rozmiarów Logo, przy czym muszą być zachowane proporcje w 

poszczególnych jego elementach.  

3. Dopuszcza się publikowanie Logo w technice czarno-białej.  

4. Logo nie może być częścią żadnego innego logo. Logo może być umieszczane obok innych 

znaków graficznych, pod warunkiem, że zachowany zostanie odstęp pomiędzy znakami co 

najmniej 20 pikseli.  

5. Do Logo umieszczanego na stronach internetowych i w publikacjach elektronicznych 

powinien być dołączony link do strony internetowej Stowarzyszenia www.biopomorze.com.pl  
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§ 5. 

1. Osoba korzystająca z Logo ma obowiązek dbać, by nie było ono wykorzystywane w sposób 

sprzeczny z Regulaminem, w szczególności by nie było umieszczane w publikacjach i 

materiałach naruszających prawo bądź grożących naruszeniem dóbr osobistych 

Stowarzyszenia.  

2. Stowarzyszenie ma prawo kontroli sposobu wykorzystania Logo. Stowarzyszenie może w 

drodze indywidualnej decyzji pozbawić lub zawiesić na określony czas prawo do korzystania z 

Logo.  

3. Korzystanie z Logo przez podmioty nieupoważnione bądź w sposób sprzeczny z Regulaminem 

będzie uważane za naruszenie praw własności intelektualnej przysługujących Stowarzyszeniu 

i będzie sankcjonowane na drodze prawnej.  

§ 6. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 marca 2018r.  

§ 7. 

Stowarzyszenie ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiany te obowiązują 

od chwili przyjęcia zmian uchwałą, chyba że Stowarzyszenie postanowi inaczej.  

 

Regulamin przyjęty uchwałą Zarządu PSPE BioPomorze numer 03/03/2018 z dnia 13 marca 2018 

roku.   

 


