Haukiputaan Pallo ry:n logon käyttöohjeet
Logon omistusoikeus ja käyttö
Haukiputaan Pallo ry:n (seura) logo kuuluu vain ja ainoastaan Haukiputaan Pallo ry:lle. Logon on
suunnitellut ja tuottanut Markku Ylisirniö, joka on luovuttanut seuralle kaikki oikeudet logon käyttöön.
Logon käyttöä ohjaa ja valvoo seuran johtokunta tai sen asettama työryhmä. Seura pitää kirjaa kaikista
niistä tahoista ja henkilöistä, joille on myönnetty lupa käyttää seuran logoa. Logon luvaton käyttö on
kielletty ja voi johtaa oikeudellisiin seuraamuksiin. Logon käytöstä voidaan ottaa maksu, jos seura niin
päättää.
Joukkueiden oikeus käyttää seuran logoa
Seuran vakiintuneen tavan mukaan perustetut ja johtokunnan hyväksymät joukkueet, jotka edustavat
seuraa, voivat käyttää seuran logoa ilman erikseen myönnettyä ja kirjattua lupaa kaikissa peli- ja
harjoitusasuissaan sekä muissa varusteissa, jotka hankitaan seuran vahvistamalta varustetoimittajaksi
nimetyltä sopimuskumppanilta. Lisäksi joukkueet voivat käyttää logoa tälläiselta sopimuskumppanilta
hankituissa muissa tuotteissa, mukaan lukien kannattajatuotteet, silloin kun tuote on tarkoitettu
ainoastaan joukkueen jäsenten käyttöön.
Kaikki kannattajatuotteet, jotka hankitaan joltain muulta kuin seuran sopimuskumppanilta ja joissa on
tarkoitus käyttää seuran logoa, vaativat poikkeuksetta luvan logon käyttöön sopimusrikkomusten
välttämiseksi. Joukkueet ovat velvollisia ilmoittamaan etukäteen seuran johtokunnalle tai sen asettamalle
työryhmälle tarpeestaan aikeestaan käyttää logoa tälläisissa tilanteissa.
Kaikki kannattajatuotteet, jotka on tarkoitus myydä joukkueen jäsenistön ulkopuolelle, riippumatta siitä
mistä ne hankitaan, edellyttävät aina seuran lupaa. Luvasta päätettäessä kiinnitetään erityisesti

huomiota myynnin mahdolliseen ALV-velvollisuuteen ja mahdollisen ALV:n huomioimiseen
myynnissä.
Varustetoimittajat ja kannattajatuotteiden toimittajat sekä yhteistyökumppanit
Sopimuskumppanit, jotka toimittavat seuralle varusteita tai muita tuotteita, voivat painaa tai liittää seuran
logon toimittamiinsa tuotteisiin, silloin kun joukkueella on oikeus käyttää seuran logoa yllämainitulla
tavalla. Muut kuin sopimuskumppanit, voivat käyttää seuran logoa vain silloin, kun heillä on siihen seuran
erikseen antama lupa. Epäselvissä tilanteissa, on tuotteiden toimittajan tarkistettava logon käyttölupa
seuran puheenjohtajalta. Kannattajatuotteiden osalta vaaditaan aina kirjallinen lupa seuralta. Lupa voidaan
kirjoittaa koskemaan kaikkia kannattajatuotteita, tuoteryhmiä tai tiettyjä tuotteita joko määräajaksi tai
tietylle kappalemäärälle. Seura voi myös myöntää yhteistyökumppaneilleen luvan logon käyttöön
markkinoinnissa eri medioissa.
Logon käyttöohjeistus
Logon sähköiset tiedostot sekä yksityiskohtaiset ja ajan tasalla olevat muut tarvittavat tiedot saa seuran
toiminnanjohtajalta.

