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SWIADECTWO REJESTRACJI
Na podstawie przepisÓw ustawy z dnia 30 czerwca2}OO r. Prawo
własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. TJ . z 2003 r. Nr |l9,
poz. |||7 zpoźn. Zm.) zostało udzielone na rzecz:
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PRODUCENT FLAG M. SZYMURA, P. GADOMSKI SPOŁKA

JAWNA. Gliwice. Polska

PRAWO Z REJESTRACJI
NR 19796
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E,lement reklamowv

przedstawiottego v' opisie i ntateriale ilustracyjnym
włączotlyt1r do

Warszawa, 2013-09-17
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Data zgłoszeniaz 20 |2. | |.f0
Numer zgłoszen iaz 20323

Pierwsze stwo:
Numer rejestracji wzoru przemysłowego: 19796
Prawo z rejestracji trwa od dnia: 2012-Il-f0

o rejestracji wzoru

przemysłowego ogłoszono w WUP nr 09 l 20|3

TwÓrcy wzoru przemysłowego:

MARIUSZ $ZYMURA, TworÓg Mały, PL
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PL 19796

opis wzoru przemysłowego
Przedmiotem wzoru przemysłowego jest element reklamovvy, wykonany z dowolnego materiału,

korzystnie

z

dowolnego materiału tekstylnego, przy czym element rek|amowy

moie

być

wykorzystywany w postaci wielkogabarytowej lub małogabarytowej dla ceIÓw rek|amowych, poprzez
umieszczanie na nim napisÓw i elementÓw graficznych, a korzystanie z niego moze miec miejsce
zarÓwno na ekspozyĄach zewnętrznych, jak i w pomieszczeniach zamkniętych.
Element reklamowy według wzoru przemysłowego przedstawiono na rysunku, na ktÓrym:
fig. 1

-

przedstawia dwu powierzchniowy element rek|amowy w ksfałcie figury geometry.
cznej, ktÓrej powierzchnie mają ksfałt prostokąta, przy czym zewnętrzną krawędŹ
stanowi elastyczny pręt' wprowadzony w tune|, wykonany na zewnętrznym obrzezu tych
powierzchni i stanowiący jednoczeŚnie ramiona podstawy elementu reklamowego,
natomiast w części krawędzie obu powierzchni elementu rek|amowego są wzajemnie

fig.2

-

przedstawia dwu powierzchniowy e|ement reklamowy w ksfałcie figury geometry.
cznĄ, ktÓrej powierzchnie mają ksfałt kwadratu , przy czym zewnętrzną krawędŹ
stanowi elastyczny pręt, wprowadzony w tunel, wykonany na zewnętrznym obrzezu tych
powierzchni i stanowiący jednoczeŚnie ramiona podstawy e|ementu rekIamowego,
natomiast w częŚci krawędzie obu powierzchni e|ementu reklamowego są wzajemnie

połączone;

połączone;

WzÓr przemysłowy obejmuje odmiany eIementu reklamowego W postaci:

1 . dwu powierzchniowego elementu rek|amowego W ksfałcie figury geometrycznej,

2

ktÓrej

powierzchnie mają kształt prostokąta, przy czym zewnętrzną krawędŹ stanowi e|astyczny
pręt, wprowadzony w tunel, wykonany na zewnętrznym obrzezu tych powierzchni i stano.
wiqcy jednocześnie ramiona podstawy elementu rek|amowego, natomiast w częŚci
krawędzle obu powierzchni elementu reklamowego są wzajemnie połączone;
. dwu powierzchniowego elementu rek|amowego W kształcie figury geometryczną, ktÓrej
powierzchnie mają kształt kwadratu , przy czym zewnętrzną krawędz stanowi elastycznY
pręt, wprowadzony w tunel, wykonany na zewnętrznym obrzeiu tych powierzchni i stano.
wiący jednoczeŚnie ramiona podstawy elementu reklamowego, natomiast w częŚci
krawędzie obu powierzchni eIementu reklamowego są wzajemnie połączone.

Gechy istotne
Cechy istotne e|ementu reklamowego według wzoru przemysłowego polegają na tym, ie jest
dwu powierzchniowym elementem reklamowym w kształcle czworobocznej figury geometrycznej,
ktÓrej powierzchnie mają kształt prostokąta a|bo kwadratu , przy czYm zewnętrzną krawędŹ w obu
odmianach stanowi elastyczny pręt, wprowadzony w tune|, wykonany na zewnętrznym obrzezu tych
powierzchni i stanowiący jednoczeŚnie ramiona podstawy elementu reklamowego, natomjast w częŚci
krawędzie obu powierzchni elementu reklamowego są wzajemnie potączone.
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llustracja wzoru
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