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Załącznik nr 1  
do Regulaminu wykorzystywania logo  

oraz szablonów materiałów promocyjnych  
Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych 

 w sprawie Zmian Klimatu (COP24)

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE LOGO LUB SZABLONÓW MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH 
KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W 

SPRAWIE ZMIAN KLIMATU (COP24) 
DANE WNIOSKODAWCY 

1.Nazwa i adres wnioskodawcy ………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

2. Osoba do kontaktu 

Imię i nazwisko……………………………………………….………………………….…………. 

Telefon ……………………………………………………………….………………….….………. 

E – mail …………………………………………………………………………..…………………. 

ZAKRES WYKORZYSTANIA LOGO KONFERENCJI COP24 

1. Forma/rodzaj materiału /produktu na których ma zostać zamieszczone logo Konferencji COP24 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
2. Cel wykorzystania materiału /produktu na którym ma zostać zamieszczone logo Konferencji 

COP24 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
3. Planowany termin publikacji/prezentacji materiału/produktu z logo Konferencji COP24 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
4. Planowane miejsce publikacji/prezentacji materiału/produktu z logo Konferencji COP24 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 

5. Potrzebny format pliku 

a. JPG (polskie)            b. PDF (polskie)            c. EPS (polskie)           d.PNG (polskie)       
e. JPG (angielskie)        f. PDF (angielskie)       g. EPS (angielskie)      h.PNG (angielskie)  

WYKORZYSTANIE LOGO KONFERENCJI COP24 
(proszę zaznaczyć pola eksploatacji na których miałoby być wykorzystywane Logo Konferencji 

COP24) 

 
utrwalanie i zwielokrotnianie, obejmujące wytwarzanie każdą dowolną techniką dowolnej 
liczby egzemplarzy, w tym techniką drukarską, kserograficzną, zapisu magnetycznego, 
techniką cyfrową, laserową, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, na każdym nośniku; 

 wprowadzenie do obrotu oryginałów lub egzemplarzy, bez żadnych ograniczeń ilościowych; 

 
użyczenie, najem, odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie oryginału lub egzemplarzy osobom 
trzecim; 

 wprowadzanie do pamięci komputera, sieci multimedialnych; 

 
rozpowszechnianie w inny sposób, w tym publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet. 
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WYKORZYSTANIE SZABLONÓW MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH 
KONFERNECJI COP24 

(proszę zaznaczyć pola eksploatacji na których będą wykorzystywane szablony materiałów 
promocyjnych) 

 utrwalanie i zwielokrotnianie, obejmujące wytwarzanie każdą dowolną techniką dowolnej 
liczby egzemplarzy, w tym techniką drukarską, kserograficzną, zapisu magnetycznego, techniką 
cyfrową, laserową, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, na każdym nośniku; 

 wprowadzenie do obrotu oryginałów lub egzemplarzy, bez żadnych ograniczeń ilościowych; 

 użyczenie, najem, odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie oryginału lub egzemplarzy osobom 
trzecim; 

 wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań  
wprowadzanie do pamięci komputera, sieci multimedialnych; 

 rozpowszechnianie w inny sposób, w tym publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet. 

 

 

 

WYKORZYSTANIE SZABLONÓW MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH  
KONFERENCJI COP24 

1. Nazwa imprezy/wydarzenia podczas, którego zostaną wykorzystane szablony 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 

2. Planowany termin imprezy/wydarzenia podczas, którego zostaną wykorzystane szablony 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 

3. Planowane miejsce imprezy/wydarzenia, podczas którego zostaną wykorzystane szablony 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 

Forma/rodzaj materiału promocyjnego: 

       a. plakat  B1                         b. roll-up 80/200                         c. winder   80/200  

przesłanie plików graficznych do samodzielnego wydruku - potrzebny format pliku: 

a. PDF – wersja angielska      
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WYRAŻENIE ZGODY  

NA ROZPOWSZECHNIANIE I KORZYSTANIEZ OPRACOWAŃSZABLONÓW  
MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH KONFERENCJI COP24 

1. Forma/rodzaj materiału promocyjnego: 

a. plakat B1                                 b. roll-up 80/200                             c. winder 80/200   

2. Rodzaj opracowania: 
 

   tłumaczenie obszarów edytowalnych w celu stworzenia wersji językowej zgodnej z językiem 
oficjalnym w kraju Wnioskodawcy, tj. językiem …........................... 

   tłumaczenie obszarów edytowalnych w celu stworzenia wersji językowej zgodnej z językiem 
oficjalnym w kraju Wnioskodawcy, tj. językiem …........................... 

 

 
ROZPOWSZECHNIANIE I KORZYSTANIE Z OPRACOWAŃ SZABLONÓW 

MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH KONFERENCJI COP24 
(proszę zaznaczyć pola eksploatacji na których miałyby być wykorzystywane opracowania 

szablonów materiałów promocyjnych) 

 
utrwalanie i zwielokrotnianie, obejmujące wytwarzanie każdą dowolną techniką dowolnej 
liczby egzemplarzy, w tym techniką drukarską, kserograficzną, zapisu magnetycznego, techniką 
cyfrową, laserową, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, na każdym nośniku; 

 wprowadzenie do obrotu oryginałów lub egzemplarzy, bez żadnych ograniczeń ilościowych; 

 
użyczenie, najem, odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie oryginału lub egzemplarzy osobom 
trzecim; 

 
wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań  
wprowadzanie do pamięci komputera, sieci multimedialnych; 

 
rozpowszechnianie w inny sposób, w tym publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet. 

 

Oświadczenia Wnioskodawcy: 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem wykorzystywania logo oraz szablonów materiałów 
promocyjnych Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu– 
(COP24), akceptuję treść Regulaminu i zobowiązuję się do jego przestrzegania.  

 

……………………………….. 

Podpis Wnioskodawcy 


