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JÄRJESTÖLLÄ ON lakiin perustu-

va velvollisuus suojella Lions Clubs

Internationalin tavaramerkkejä.

Tämän johdosta hallitus on ottanut

käyttöön Lions Clubs Internatio-

nalin tavaramerkkisäännöt. Nämä

säännöt määrittelevät liiton tavara-

merkit, ja antavat ohjeet jäsenille,

klubeille ja piireille (yksittäis-, osa- ja

moninkertais-) niiden käytöstä,

milloin ja missä niiden käyttö on

sallittua. Alla yleiskatsaus tavara-

merkkisäännöistä jotka toimivat

ohjeina lioneille liiton tavaramerkin

käyttöön liittyvissä asioissa.

Huomaa, että tämä on tiivistelmä varsinaisista Lions Clubs International
tavaramerkkisäännöistä. Koko säännöstöön voit tutustua Lions Clubs
Internationalin internetsivuilla (http://www.lionsclubs.org/) tai ottamalla
yhteyttä LCI:n lakiosastoon, legal@lionsclubs.org.
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Tavaramerkin määritelmä…
Kaikki olemassa olevat ja tulevat järjestön nimet,
tunnukset, logot, leimat, rekisteröidyt tavaramerkit ja
muut tavaramerkkeihin liittyvät edut, mukaan lukien,
mutta ei ainoastaan Lions, Lioness, Leo, Lions clubs,
Lions International tai Lions Clubs International.

Yleisohjeet lionien tavaramerkkien noudattamisesta…
Jotta voidaan varmistaa järjestön tavaramerkkien yleinen
laatu ja sisällön standardit, mainittuja tuotemerkkejä ei ole
lupa käyttää seuraavien tuotteiden yhteydessä: pornografia,
alastomuus, alkoholi ja muut tuotteet, mitkä saattavat
loukata ihmisiä tietyllä lionsalueella.

Velvollisuus noudattaa ja raportoida luvaton käyttö…
Kaikilla järjestön virkailijoilla ja jäsenillä on velvollisuus
hyväksyä näiden sääntöjen noudattaminen ja kannustaa
tavaramerkkisääntöjen noudattamista sekä raportoida
kaikki järjestön tavaramerkin sopimaton käyttö
LCI:n lakiosastolle.

JÄRJESTÖN VIRALLINEN TUNNUS

Tämän järjestön tunnus ja jokaisen perustetun klubin
tunnuksen tulee olla samanlainen kuin alla annettu tunnus.
Kukin klubi saa käyttää vain järjestön virallista tunnusta.

AUTOMAATTINEN OIKEUS KÄYTTÄÄ
LIITON TAVARAMERKKEJÄ

Lionjäsenille, klubeille ja piireille myönnetään automaatti-
sesti oikeus ja lisenssi käyttää järjestön tavaramerkkejä
järjestön tarkoituksen tai klubien ja piirin toiminnan edistä-
miseksi, kuten sponsoroitujen ohjelmien, projektien,
paikkakunnan palvelun ja muiden tapahtumien edistämiseksi.

Lions tavaramerkin käyttö web-sivuilla
ja käyntikorteissa…
Lionjäsenet saavat automaattisesti oikeuden käyttää
järjestön tuotemerkkejä piirin web-sivuillaan sekä käynti-
korteissaan. Automaattinen oikeus kattaa myös käytön
painotuotteissa kuten kirjekuoret, -paperi, käyntikortit ja
esitteet. Erillistä lupaa ei tarvitse hakea.

Lions tavaramerkin käyttö sponsoroiduissa ohjelmissa…
Lionjäsenet saavat automaattisesti oikeuden käyttää
järjestön tuotemerkkejä lukuisissa LCI:n sponsoroimissa
ohjelmissa kuten leoklubit, lionessklubit, viralliset kilpailut,
nuorisoleirit ja muut viralliset aktiviteetit.

Lions tavaramerkin käyttö vaatteissa, kuten t-paidat,
hatut, puserot, jne…
Lionjäsenillä ja piireillä on automaattisesti lupa ja lisenssi
käyttää, hankkia, myydä, tuottaa ja jakaa vaatteita (ei koske
liivejä), joissa on järjestön tavaramerkki, kun yksittäisen
tuotteen lukumäärä ei ylitä kolmeakymmentä (30) yhden
tilivuoden aikana. Lionsklubeilla joiden jäsenmäärä on
yli 30 on automaattisesti lupa käyttää LCI tavaramerkkejä,
ei koske liivejä, kunhan tuotteiden lukumäärä ei ylitä
klubin jäsenmäärää.

Vaatteiden määritelmä…
Vaatteiksi luetaan, liivejä lukuun ottamatta, hatut, paidat,
puserot ja kravatit tai muut vaatekappaleet jotka puetaan
päälle tai jotka ovat asusteita.

MILLOIN TARVITAAN HYVÄKSYNTÄ?

Lionjäsenten, klubien ja piirien tulee hakea lupaa
tavaramerkin käyttöön tiettyjä aktiviteetteja varten, kt.
Lions-tuotteiden myyntiä, pääsymaksullisia ohjelmia varten
sekä lions ryhmien perustamista varten.

30 kappalemäärän ylittävien vaatteiden osto,
käyttö, myynti ja jakelu…
Lionsklubit joissa on alle 30 jäsentä voivat myydä liivejä
ja muita vaatteita yli 30 kappaletta vuodessa haettuaan
siihen ensin lupaa ja heidän tulee varautua mahdollinen
lisenssi- ja rojaltimaksuun, josta päättävät klubitarvike-
ja lakiasiainosastot.

Muiden tuotteiden osto, käyttö, myynti ja jakelu…
Lionien tulee hakea lupaa ja maksaa mahdollinen
lisenssi- / rojaltimaksu kaikista tuotteista joita ei lueta
vaatteiksi ja joissa on lionien tavaramerkki. Näistä päättä-
vät tapauskohtaisesti klubitarvike- ja lakiasiainosastot.

Yhteissponsoroidut klubin tai piirin projektit…
Lionsklubit ja piirit voivat käyttää lions-tavaramerkkiä
rinnakkain jonkin muun järjestön tavaramerkin kanssa,
kunhan kyseessä oleva piiri tai klubi on sen hyväksynyt ja
klubin tai piirin nimi on selkeästi esillä. Jos sponsorointi
koskee enempää kuin yhtä alapiiriä, silloin moninkertaispii-
rin kuvernöörineuvoston on ensin hyväksyttävä kyseinen
sponsori. Jos sponsorointi koskee useampaa kuin yhtä
moninkertaispiiriä, silloin hyväksyntä täytyy hakea sekä
moninkertaispiirin että LCI:n lakiasiainosastoilta.

Lionssäätiöt…
Kaikkien klubien jotka haluavat perustaa lionssäätiön tai
hyväntekeväisyysorganisaation, tulee täyttää ja lähettää sitä
varten hakemus ja sitä tukevat asiakirjat lakiasiainosastolle
hyväksymispäätöstä varten.
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