Eesti Vabariik 100 logo kasutamise
kasutami kord
1. Eesti Vabariik 100 logo
1) Eesti Vabariik 100 logo „Aastasada“ koosneb sümbolist ja selle kõrval asuvast tekstist
(Eesti Vabariik, Eesti, Estonia jne) vastavalt EV100 logo visuaalse identiteedi
reeglitele veebilehel https://ev100.ee/et/logo.
2) Logo kasutatakse EV100 või sellega seotud algatuste, sündmuste ja kingituste
tutvustamiseks veebilehtedel, trükistel, üritustel, meenetel, objektidel, esitlustel,
audiovisuaalsetel materjalidel, meedias jm.
3) Logo on võimalik alla laadida EV100.ee
EV100 veebilehelt.
2. Logo kasutamine
Logo on üldjuhul vabalt ja tasuta kasutatav igaühe poolt, sealhulgas:
1) Eestile kingituste tegijad, kelle kingitus on avalikustatud EV100.ee veebilehel;
2) EV100 programmi kuuluvate sündmuste organiseerijad, kelle sündmus on avaldatud
EV100.ee veebilehel;
veebilehel
3) organisatsioonid
rganisatsioonid ja ettevõtted,
ettevõtt
kes kasutavad logo EV100 kingituste
kingitu
ja sündmuste
tutvustamiseks ja reklaamimiseks;
4) eraisikud
raisikud isiklikuks otstarbeks.
otstarbeks
3. Logo keelatud kasutamine
Logo on keelatud kasutada:
1) tubakatoodetel ja alkohoolsetel
alkohoolsete jookidel ning nende reklaamimisel;
2) tulu
ulu teenimise eesmärgil ilma vastava litsentsilepinguta;
litsentsilepinguta
3) juhtudel, mis ei vasta EV100 logo kasutamise reeglitele;
reeglitele
4) juhtudel, mis ei vasta EV100 väärtustele
(https://ev100.ee/et/v%C3%A4%C3%A4rtused
https://ev100.ee/et/v%C3%A4%C3%A4rtused) ja üldtunnustatud heale tavale.
tavale
4. Logo kasutamine tulu teenimise eesmärgil või muul käesolevas korras kirjeldamata juhul
1) Logo kasutamiseks tulu teenimiseks või kasutamiseks muul, käesolevas korras
kirjeldamata moel, esitatakse Riigikantselei EV100 korraldustoimkonnale kirjalik
litsentsitaotlus (edaspidi taotlus). Taotluse saab
b alla laadida EV100.ee veebilehelt.
2) Taotluses
aotluses kirjeldatakse muuhulgas logo kasutusala, toote läbimüügist toetatav EV100
sündmus või kingitus, logo
l
kasutusaeg ja muu taotlusvormil nõutud informatsioon.
3) EV100 korraldustoimkond vaatab taotluse läbi ja teeb otsuse selle
se rahuldamise või
rahuldamata jätmise kohta hiljemalt ühe kuu jooksul arvates taotluse esitamisest.
4) Taotluse rahuldamise korral sõlmitakse logo kasutamise litsentsileping.
litsentsileping
5) Taotluse EV100 logo kasutamiseks saavad esitada kõik ettevõtted.
ettevõtted Litsentsitaotluse
mitte rahuldamise aluseks ei saa olla mõne teise ettevõttega sõlmitud litsentsileping.
5. Vastutus
1) Eesti Vabariik 100 logo kasutaja vastutab
vast
logo õiguspärase kasutamise eest.
2) Logo kasutamisel,
kasutamisel Eesti ja Eesti Vabariik 100 mainet kahjustaval viisil või vastuolus
käesolevas korras sätestatuga kohustub logo kasutaja lõpetama rikkumise
viivitamata ning tasuma leppetrahvi 2500 eurot iga rikkumise kohta.
Küsimused palume edastada EV100 turunduseksperdile Mai Vahtrikule,
Vahtrikule aadressil mai@ev100.ee

