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.........../...........

NEVEZÉSI LAP
A SZÉKELYFÖLDI ÉS
A SZÉKELY TERMÉK VÉDJEGY HASZNÁLATÁRA

A védjegyre nevezett termék (termékcsoport):
…………………………………………………………………………………………
………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
………………………………………….
A védjegyet igénylő általános adatai
A védjegyet igénylő cég/ vállalkozás, egyesület
neve:.....................................................................................................
............................
címe:.....................................................................................................
.............................................................................................................
.........................................................
jogi
formája:
…………………………………………………………………………………………
……………………
alapítás,
cégbejegyzés
éve:
………………………………………………………………………………………
telefonszáma:
…………………………………………………………………………………………
…………………..
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e-mail
címe :....................................................................................................
.................
honlapcíme:..........................................................................................
............................
A képviselő
neve:.....................................................................................................
............................
beosztása:............................................................................................
.............................
telefonszáma:
…………………………………………………………………………………………
…………………..

A védjegyet igénylő cég/vállalkozás, egyesület fő tevékenységi körének
bemutatása néhány mondatban:

A védjegyet igénylő cég/vállalkozás, egyesület szakmai múltjának rövid ismertetése:
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A védjegyet igénylő cég/vállalkozás, egyesület által
alkalmazott minőség-ellenőrzés bemutatása:

A védjegyre nevezett termék (termékcsoport) általános
adatai
A termék (termékcsoport)
megnevezése:......................................................................................
.............................
Melyik
ágazatba
sorolja
termékét/szolgáltatását
(élelmiszer,
kézművestermék,
ipari
termék)?...............................................................................................
............................
A termék (termékcsoport) általános leírása:

A termék (termékcsoport) előállítási helye (munkapont, postai cím):
_____________________________________________________________________
_

4

_____________________________________________________________________
_
A termék (termékcsoport) értékesítési módja (kiskereskedés,
üzletlánc, vásárok, saját kereskedés, internet stb.):

A termék (termékcsoport) korábbi tanúsításai, elnyert minősítései:

A termék (termékcsoport) hagyományos jellege (hagyományos
termékek esetében):

A termék (termékcsoport) egészét és jellemző részleteit bemutató
fotók, prospektusok elektronikus formában:
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A nevezési lap mellékleteként beküldendő dokumentumok:
1. (a). A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázott
termék/szolgáltatás adott formában történő előállítása,
forgalmazása érvényes jogi előírást, továbbá harmadik
személy/szervezet törvényesen védett jogait nem sérti.
(b). A pályázó nyilatkozata arról, hogy a védjegyet és az ahhoz
tartozó logót csak a Hargita Megye Tanácsa által megszabott
feltételek szerint használja.
2. Termelői/működési engedély fénymásolata, a pályázó által
hitelesített formában
3. Élelmiszer és ipari termékek esetén gyártási licensz vagy
hagyományos termékként való elismerés fénymásolata, a
pályázó által hitelesített formában
4. Kézműves termékek
szakvéleményezés

esetén

minden

nevezett

termékre

5. Korábbi tanusítványok a pályázó által hitelesített fénymásolatai
(ha a pályáztatott terméket már tanúsították).
6. A termékről készített fényképes dokumentáció (elektronikus
vagy nyomtatott formában) - minden nevezett termékre
egyenként minimális információ (megnevezés, méretek,
alapanyag, összetevők és legalább egy fénykép
7. néhány mondatos leírás a pontozási rendszer szerint - melyik
kritériumnak milyen mértékben felel meg
a nevezett
termék/termékcsoport, kiemelve a termék székely jellegét

Dátum:

Aláírás:
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Kérjük, a nevezési lapot postán 2 (két) példányban vagy elektronikus
formátumban küldje be Hargita Megye Tanácsához.
RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám
Telszám.: +4-0266-207700, +4-0266-207716, faxszám: +4-0266207703, info@hargitamegye.ro, www.hargitamegye.ro

