
Załącznik nr 2 

do Zarządzenia nr 98/2017 

z dnia 18 lipca 2017 r. 

 

Regulamin stosowania i wykorzystywania logo Gminy Masłów 

§ 1 

1. Logo stanowi własność Gminy Masłów i podlega ochronie prawnej. 

2. Stosowanie logo nie może być sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, 

porządkiem publicznym oraz naruszać dobre imię Gminy. 

3. Logo nie może być wykorzystywane w kampaniach związanych z wyborami 

powszechnymi lub referendami. 

 

§ 2 

1. Logo jest znakiem promocyjnym Gminy Masłów i powinno być stosowane wyłącznie 

w celach promocyjnych, w tym w szczególności na: 

a) plakatach, ulotkach, banerach, broszurach, informatorach, materiałach 

audiowizualnych i multimedialnych (filmach, spotach promocyjnych) itp., 

b) Ogłoszeniach i informacjach prasowych, internetowych i telewizyjnych, 

c) Stronach internetowych Gminy i jednostek organizacyjnych, 

d) Podczas wszelkich uroczystości i imprez, krajowych i międzynarodowych, o 

charakterze sportowym, kulturalnym, turystycznym i rekreacyjnym, których 

Gmina Masłów jest gospodarzem, współorganizatorem lub uczestnikiem, 

e) Na wszystkich materiałach i gadżetach promocyjnych, 

f) W publikacjach promocyjnych wydawanych przez Urząd Gminy Masłów oraz pod 

patronatem Wójta Gminy Masłów, 

g) Na wszelkich materiałach związanych z realizacją zadań publicznych wspieranych 

ze środków budżetu Gminy Masłów oraz przedsięwzięć i projektów, nad którymi 

Wójt Gminy Masłów objął patronat, 

h) W innych przypadkach, jeśli jest to związane z promocją Gminy Masłów. 

2. Dozwolone formy i szczegółowe zasady stosowania Logo określone zostały w 

Księdze Znaku, stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Nie dopuszcza się stylizacji logo. 

§ 3 

1. Obowiązek promowania Gminy Masłów poprzez zamieszczanie logo we wszystkich 

wewnętrznych i zewnętrznych działaniach promocyjnych powierza się do wykonania: 

a) Pracownikom Urzędu Gminy Masłów, 

b) Pracownikom jednostek organizacyjnych Gminy Masłów, 

c) Sołtysom i radom sołeckim. 

2. Prawo stosowania znaku bez ubiegania się o zgodę przysługuje organizacjom 

pozarządowym i podmiotom, które realizują projekty kulturalne, promocyjne, 

sportowe i inne, na terenie i na rzecz Gminy Masłów. 



3. Stosowanie i rozpowszechnianie logo przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i 

2 wymaga pisemnej zgody Wójta Gminy Masłów. Warunkiem uzyskania zgody jest 

złożenie przez zainteresowany podmiot wniosku wraz z projektami graficznymi 

materiałów, na których zostanie zastosowane logo. Wzór wniosku stanowi Załącznik 

Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

4. Nie dopuszcza się stosowania logo Gminy Masłów do celów komercyjnych, przez 

które rozumie się wykonywanie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców nie 

realizujących zadań publicznych na rzecz Gminy Masłów. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, podpisany przez osoby uprawnione, należy złożyć 

w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy Masłów, nie później niż 14 dni 

przed rozpoczęciem realizacji zadań. Projekty graficzne można złożyć w wersji 

papierowej jako załącznik do wniosku lub przesłać drogą elektroniczną na adres 

Referatu Promocji i Rozwoju Gminy: promocja@maslow.pl, w terminie w którym 

złożono wniosek.  

6. Podmiot otrzymujący zgodę na wykorzystywanie logo zobowiązany jest do 

przestrzegania dozwolonych form i szczegółowych zasad stosowania logo zgodnie z 

zasadami opisanymi w Księdze Znaku, o której mowa w § 2 ust. 2. 

7. Zgoda na wykorzystanie logo jest jednorazowa i dotyczy konkretnego 

przedsięwzięcia. 

8. Wójt Gminy Masłów może wyrażoną zgodę cofnąć lub zawiesić, jeżeli osoba 

uprawniona nie zachowuje warunków, na których zgoda została udzielona. 

9. Podmioty, które uzyskały zgodę na stosowanie logo, nie mogą odstępować prawa do 

posługiwania się logo osobom trzecim. 

10. Udzielenie zgody, o której mowa w § 3 ust. 2 następuje nieodpłatnie. 

§ 4 

Gmina Masłów zastrzega sobie prawo do kontrolowania realizacji zgody na wykorzystywanie 

logo przez podmiot otrzymujący zgodę oraz odwołanie zgody w przypadku gdy podmiot nie 

wywiązuje się z warunków zawartych w zezwoleniu. 
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