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Na podstawie przepisÓw ustary zdnia 30 czerwca2lilLr. Prawo
własnoś ci ptzemysłowej (tekst jednoli ty: Dz. TJ . z 2O03r. Nr l 19.
poz. |||7 z poźn. Zm.) został'o udzielonę na tzecz:
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Zestaw elementÓw reklamowych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw elementÓw

reklamowych, wykonanych z dowolnego materiafu, korrystnie
z dowolnego materiafu teksĘlnego, przy czym zestaw elementÓw
reklamowy moze być wykorzysĘwany w postaci wielkogabarytowej lub
małogabarytowej dla celÓw reklamowych, poprzez umie szczarie na nim

.,
naplsow I

zarÓwno

elementÓw graftcnlych, akorzystanie z niego może mieć miejsce

zamkniętych.

Zestaw elementÓw reklamowych wedtug wzoru przemysłowego

na ekspozycjach zewnętrzrych, jak i w pomies zczeniach

przedstawiono na rysunkuo na ktÓrym:

fig. 1 _ przedstawia element reklamowy w kształcie ściętego stozka,
w ktÓrym gÓrną i dolną krawędź stanowi elastyczny PrQt, wprowadzony
w tunel, wykonany na obrzeżnch gÓrnej i dolnej krawędzi tego elementu
reklamowego;
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fig. 2 przedstawia element reklamolvy w kształcie stozka, w ktorym

gÓrną krawęÓź stanowi elastycm|y pręt, wprowadzony w funel, wykonany

na obrzeŻu gornej krawędzi tego elementu reklamowego;

fig. 3 - przedstawia element reklamowy w kształcie walca' w ktÓrym gÓrną

i dolną krawędź stanowi elastycnry pręt, wprowadzony w funel, wykonany

na obrzenl gornej i dolnej krawędzi tego elementu reklamowego;

fig. 4 przedstawia element reklamowy w kształcie owalnej ilfY,

w ktÓrym gÓrną i dolną krawęÓŹ stanowi elastycm|y PrQt, wprowadzony

w tunel, wykonany na obrzenl gÓrnej i dolnej krawędzi tego elemenfu

reklamowego;

fig. 5 - przedstawia element reklamowy w kształcie prostopadłościanu'

w ktÓrym gÓrną i dolną krawęd:ź stanowi elastycmty pręt, wprowadzony

w tunel, wykonany na obrzezu gÓrnej i dolnej krawędzi tego elemenfu

reklamowego.

Wz6r przemysłowy obejmuje odmiany zestawu elemenfu reklamowego

w postaci:

1 . elemenfu reklamowego w ksztatcie ściętego stożka, w ktÓrym gÓrną

i dolnąkrawędź stanowi elastycm|y pręt, wprowadzony w tunel, wykonany

na obrzeiach gornej i dolnej krawędzi tego elementu reklamowego;
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2 elemenfu reklamowego w kształcie stozka, w ktÓrym gÓrną krawędź

stanowi elastyczny pręt, wprowadzony w tunel, wykonany na obrzeżnl

gornej krawędzi tego elementu reklamowego;

3 elementu reklamowego w kształcie walca, w ktÓrym gÓrną i dolną

krawędź stanowi elastycm|y pręt, wprowadzony w funel, wykonany na

obtzenl gornej i dolnej krawędzi tego elementu reklamowego;

4 elementu reklamowego w kształcie owalnej ilfY, w ktÓrym gÓrną

i dolną krawędź stanowi elastycnry pręt, wprowadzony w tunel, wykonany

na obrzeiu gornej i dolnej krawędzi tego elementu reklamowego;

5 - elemenfu reklamowego w kształcie prostopadłościanu, w ktÓrym gÓrną

i dolnąkrawędź stanowi elastyczny pręt, wprowadzony w tunel, wykonany

na obrzenl gÓrnej i dolnej krawędzi tego elementu reklamowego.

Cechy istotlre wedfug wzoru przemysłowego polegaj ąna tYm,

żze zestaw elementÓw reklamowych składa się z brył geometrycznych,

w ktÓrych gÓrną albo gÓrną i dolną krawędź stanowi elasty czny Pręt,

wprowadzony w tunel, wykonany na obrzeiu gornej albo gornej i dolnej

krawędzi tych b.ył zestawu elementÓw reklamowych, przy czym bryty są

w kształcie ściętego stozka, albo stozka, albo walca, albo owalnej iltY,
albo prostopadłośc ianu.
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