נוהל שימוש בסמלי ולוגו מועדון החמש
ינואר 2019

סמל מועדון החמש והלוגו הרשמי של המועדון ,הוא אחד מנכסיו החשובים ביותר של המועדון.
הסמל הנ"ל (אשר מצוי בפינה העליונה השמאלית של עמוד זה) ,הינו סימן מסחרי רשמי ורשום
במדינת ישראל שמספרו הוא  .224485הבעלים הרשום של הסמל היא עמותת "מועדון החמש – מועדון הרכב
הקלאסי והאספנות בישראל" ,כשמה הרשום גם בסמל.
השימוש בסמל תורם לזיהוי הפעילות עם המועדון ,ולכן גם מחייב זהירות ותשומת לב כדי למנוע יחסי ציבור
שליליים עקב שימוש לא ראוי.
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כל שימוש בסמל/לוגו המועדון ,לכל צורך שהוא ובכל סוג של מדיה ,חייב לקבל אישור בכתב של יו"ר המועדון או
ממלא מקום יו"ר המועדון.
השימוש בסמל/לוגו המועדון יהיה במלואו ,כולל הכיתוב "מועדון החמש" בראש הסמל והכיתוב (בעברית ובאנגלית)
"מועדון הרכב הקלאסי והאספנות בישראל" בתחתית הסמל .במקרים בהם העריכה הגרפית או אילוצים גרפיים
מחייבים זאת ,רשאי יו"ר המועדון או מ"מ יו"ר המועדון לאשר את השימוש בסמל ללא הכיתוב בתחתית הסמל
בלבד .הכיתוב "מועדון החמש" בראש הסמל יישאר תמיד!
למען הבהר היטב ,השימוש בסמל/לוגו מועדון החמש וקבלת אישור מפורש ובכתב לשימוש בו יכלול ,בין השאר
ובנוסף לכל שימוש ,גם את המטרות הבאות:
א .נייר מכתבים ,מעטפות ומסמכים רשמיים.
ב .פרסומים בכל אמצעי המדיה השונים ,מודפסים ודיגיטליים ,כולל אינטרנט ומדיה אלק'.
ג .כל סוג של אתרי אינטרנט ורשתות חברתיות לסוגיהן השונים כגון; פייסבוק ,יו-טיוב וכו'.
ד .דגלים וכרזות ,שלטים ומודעות לאירועים שונים ולתצוגות רכבים.
ה .אביזרים שונים לרכב – דגלים ,מדבקות ,מגני שמש ,סמלי מתכת וכל סוג של אביזר לרכב או המוצמד לרכב.
ו .אביזרי נוי ,כלי בית שונים ,ציוד משרדי וכל אביזר שאליו יכול להיות מוצמד סמל/לוגו.
ז .פריטי לבוש מכל סוג שהוא ,כדוגמת :חולצות ,מעילים ,כובעים ,צעיפים ,מכנסיים ,נעליים ,כפפות וכו'.
ח .כל שימוש אחר בו ייעשה שימוש בסמל/לוגו מועדון החמש.
כללים מיוחדים לחולצות המועדון:
א .הצבע הרשמי של חולצת המועדון הוא לבן .במקרים מיוחדים ובמהדורות מיוחדות רשאי וועד המועדון
להפיק חולצות בצבע אחר.
ב .סמל המועדון יירקם או יודפס בצד שמאל בחזית החולצה (צד הלב).
ג .חבר המועדון רשאי להוסיף סמל נוסף (לוגו של יצרן רכב) ובתנאי שהסמל יודפס/יודבק/יירקם בצד הימני
בחזית החולצה באותו גודל וגובה של לוגו מועדון החמש.
ד .על גב החולצה לא יודבק/יירקם/יודפס שום לוגו משום סוג שהוא.
ה .על שרוול ימין של חולצת המועדון (או שני הצדדים יחד) ניתן להדפיס/להדביק/לרקום את דגל ישראל בלבד
ולא שום לוגו/סמל אחר!!!.
ו .הפקת פריטים ואביזרים שמופיע בהם זיהוי של מועדון החמש ,תיעשה אך ורק ע"י ובאמצעות משרד
מועדון החמש .רכישת פריטים אלה תתבצע גם היא אך ורק דרך משרד מועדון החמש ו/או באמצעות
עמדות מכירה רשמיות של מועדון החמש בלבד ,שיוקמו באירועים שונים.

העובר על כללים והוראות אלו צפוי לנקיטת פעולות משפטיות נגדו על-פי כל דין.

