Pravidlá pre používanie loga ERF
1. Plným členom Európskej Federácie Strážcov môže byť udelené povolenie používať logo ERF v
hlavičkách listov, na vizitkách alebo iných propagačných materiáloch alebo aktivitách alebo za
podobnými účelmi v prípade, že dostali písomný súhlas od výkonného výboru ERF.
2. Nášivky na oblečenie s logom ERF môžu byť členským asociáciam dodané na požiadanie.
3. Všetky ostatné žiadosti týkajúce sa používania loga ERF by mali byť písomne doručené prezidentovi
ERF (europe@internationalrangers.org).
4. Značka ERF nesmie byť použitá spôsobom, ktorý by zapríčinil šírenie nepravdivých informácií o
Federácii.
5. Logo ERF by malo byť použité iba vo veciach priamo sa týkajúcich strážcov a v súlade s účelom a
cieľmi ERF.
6. Logo ERF sa nesmie obmieňať ani prispôsobovať, ale musí sa používať v pôvodnej nezmenenej
podobe, v ktorej bolo dodané / stiahnuté z internetu.
7. Logo ERF nesmie byť bez udelenia predchádzajúceho povolenia použité spôsobom, ktorý by
vzbudzoval dojem schválenia alebo podpory zo strany ERF.
8. V hlavičkách listov (alebo na iných vytlačených dokumentoch) musí byť logo ERF použité v spojení s
vlastným logom alebo menom členskej asociácie. Logo ERF nesmie byť použité samostatne ani
žiadnym iným spôsobom, ktorý by naznačoval, že list alebo dokument pochádza iba od ERF.
9. Logo ERF by sa nikdy nemalo používať vo veciach alebo komunikácii týkajúcej sa osobnej pracovnej
politiky alebo pracovných podmienok. ERF NIE je odborový zväz.
10. V situáciach, ktoré by mohli byť poňaté ako vyjadrenia politického charakteru alebo lobing,
zahŕňajúcich logo ERF, by členovia mali vopred získať súhlas od výkonného výboru ERF
prostredníctvom prezidenta ERF (europe@internationalrangers.org).
Žiadosti týkajúce sa použitia loga ERF môžete podať písomne prezidentovi ERF na emailovej adrese
europe@internationalrangers.org
Meno žiadateľa................................................................................................................................
Názov členskej asociácie……………………………………………….................................................................
Vaša pozícia v členskej asociácii………………………………………................….………………………………………
Účel žiadaného povolenia, napr. hlavička listu, propagačné položky.............................................

“Svojím podpisom potvrdzujem, že súhlasím s horeuvedenými pravidlami pre používanie loga ERF.”

Podpis……………………….

Miesto a dátum………………………………………..……...

