MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogule kuuluva kaubamärgi ROMANTILINE RANNATEE taotlemise, väljastamise ja
kasutamise kord.
1. Romantiline Rannatee – MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu (edaspidi PLPK) tegevuspiirkonna ühise
kaubamärgi väljaandmine.
1.1 Kaubamärgiga anname tarbijale/külastajale teada: Romantiline Rannatee on PLPK piirkonna ühine
kaubamärk, mis ühendab endas teid ja (matka)radu, kultuuri-, ajaloo- ning loodusväärtusi, sündmuseid ning
erinevaid teenindusasutusi: aktiivse tegevuse pakkujad, teematalud, võistlussport ja hobitegevus, kogu perele,
toitlustus- ja majutusettevõtted, käsitöö müüjad ja töötoad, muuseumid, külaseltsid - kõik, mis jäävad
Pärnumaa üheksa Häädemeeste-, Tahkuranna-, Sauga-, Audru-, Tõstamaa-, Koonga-, Saarde-, Varbla- ja Kihnu
valla piiridesse. Tooteid turustatakse ka väljaspool PLPK tegevuspiirkonda.
1.2 Kaubamärgi graafiliseks kujutiseks on logo (tee kõrval rannamänd paremal oleva südamekesega) koos sõnalise
osaga Romantiline Rannatee. Kaubamärk on tervik mille ehitust ja proportsioone muuta ei tohi. Kaubamärgi
eesmärk on luua piirkonnale ühtne identiteet ja maine, suurendades nii piirkonna külastatavust. Logo
kasutatakse ühtse tervikuna.
1.3 Kaubamärk on värvidena kaitstud must-valgena, mis tähendab laiemat kaitset – see tähendab, et logo võib
kasutada mistahes värvides.
1.4 Kaubamärgi nimetust kasutatakse järgmiselt: „Romantiline Rannatee“ või koos inglise keelse nimetusega
„Romantiline Rannatee, Romantic Coastline“.
2. Kaubamärgiga tunnustame MTÜ/SA/KOV/ettevõtjat:
2.1 kes tegutseb PLPK tegevuspiirkonnas ning pakub piirkonnale omaseid tooteid/teenuseid, kujundades nii
piirkonna mainet ja ühtset identiteeti.
3. Kaubamärgi kasutamisel peab nii kaubamärgi kui ka sellega varustatud trükise, toote, teenuse, meene vms
kvaliteet olema laitmatu.
4. Kes võib kaubamärki taotleda:
4.1 PLPK tegevuspiirkonnas tegutsev MTÜ, SA, KOV, ettevõtja, selts (edaspidi Taotleja)
4.2 Taotlejal ei tohi olla taotlemise hetkel maksuvõlgasid ega täitmata ettekirjutisi
5. Kus kaubamärki kasutada:
5.1 Kasutuskohad on toodud patendiameti registreeritud klassides vt Lisa 1 kaubamärgi registreerimise tunnistus
6. Taotlemise ja menetlemise kord:
6.1 Kaubamärgi taotlemise õigus on PLPK piirkonnas tegutsevatel MTÜdel, SAdel, KOVdel, ettevõtjatel, seltsidel jt
teenindusasutustel, kes soovivad oma panust anda piirkonna turundamisele, maine kujundamisele,
identiteedi loomisele.
6.2 Kaubamärgi taotleja: MTÜ, SA, KOV, ettevõtja või selts täidab PLPK „Romantilise Rannatee“ kaubamärgi
kandmise taotlemiseks või -kandmise jätkamiseks toodetele/teenustele koostatud taotlusvormi kaubamärgi
kasutamiseks, millega ta tõendab, et on nõus „Romantilise Rannatee kaubamärgi taotlemise, väljastamise ja
kasutamise korraga“.

6.3 Kaubamärgi kandmiseks või -kandmise jätkamiseks esitatud taotluse vaatab läbi ning toote/teenuse vastavust
kaubamärgi registreeritud klassidesse hindab ja kinnitab PLPK tegevmeeskond.
6.4 PLPK tegevmeeskond peab tutvuma enne otsuse langetamist taotlemiseks esitatud nõutud materjalidega.
6.5 PLPK tegevmeeskonnal on õigus pisteliselt kontrollida toote/teenuse kvaliteeti Taotleja juures kohapeal,
sellest ette teavitades.
6.6 Kaubamärgi kasutajate üle peetakse registrit, lisatakse PLPK kodulehele ning väljastatakse vastav sertifikaat.
6.7 Pretensioonide korral on PLPK tegevmeeskonnal õigus kaubamärgi kehtivus tootele/teenusele peatada ja
kohustada eemaldama kaubamärgi tunnused, kui kaubamärgi kasutamisega on tekitatud kahju piirkonna
mainele. Sellest teavitatakse taotlejat ja kustutatakse kaubamärgi kasutaja PLPK kaubamärgi kandjate
registrist ja kodulehelt.
6.8 Taotlusi vaadatakse läbi jooksvalt vastavalt esitatud taotluste saabumisele.
6.9 Kaubamärgi kasutamisse andmise luba antakse 2026 aastani. Peale seda on PLPK-l võimalik esitada
patendiametile kaubamärgi kasutamise õiguse pikendamist.
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