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Článek 1. Obecná ustanovení 

1.1. Tento vnitřní předpis stanoví pravidla pro používání názvu „Hnutí Brontosaurus“ (dále jen 

Název) a pro používání grafického loga – postavičky brontosaura (dále jen Logo). 

1.2. Autorem Loga je Vladimír Jiránek. 

1.3. Ústřední orgány Hnutí Brontosaurus, tj. zejména Valná hromada, Rada, Výkonný výbor, 

Ústředí a Odborné sekce Hnutí Brontosaurus mají právo používat Název a Logo ke svému 

označení, jakož i právo zaštiťovat se jménem Hnutí Brontosaurus při své činnosti. Tím však 

nejsou dotčena jiná ustanovení stanov a vnitřních předpisů o tom, kdo je oprávněn jednat 

jménem Hnutí Brontosaurus. 

1.4. Základní články, Regionální centra, Kluby, jiné organizační jednotky a členové Hnutí 

Brontosaurus mohou Název a Logo používat ke svému označení a označení jimi pořádaných 

akcí jen za podmínek daných stanovami, vnitřními předpisy nebo organizačními pokyny 

Hnutí Brontosaurus. 

1.5. Podrobnosti o využívání Loga stanoví zvláštní organizační pokyn vydaný Ústředím Hnutí 

Brontosaurus. 

Článek 2. Základní články a Kluby 

2.1. Základní článek Hnutí Brontosaurus (dále jen ZČ HB) je povinen ve svém názvu použít 

slovní spojení „Základní článek Hnutí Brontosaurus“ a za něj zařadit své jméno. 

2.2. V běžném styku je ZČ HB oprávněn používat též zkratku „ZČ HB“ s uvedením svého jména. 

2.3. ZČ HB je oprávněn používat ke svému označení rovněž Logo. ZČ HB je oprávněn pozměnit 

Logo, zejména tím, že k němu přidá grafické prvky znázorňující jeho typickou činnost nebo 

region, v němž působí. Nesmí tím však být deformován tvar a proporce postavičky 

brontosaura. 

2.4. Pro kluby Hnutí Brontosaurus (dále jen Klub HB) platí ustanovení tohoto článku obdobně. 

Klub je oprávněn používat zkratku Klub HB nebo KHB. 

Článek 3. Regionální centra 

3.1. Regionální centrum Hnutí Brontosaurus (dále jen RC HB) je povinno ve svém názvu použít 

slovní spojení „Regionální centrum Hnutí Brontosaurus“ a za něj zařadit své jméno. 

3.2. Jméno regionálního centra musí vystihovat region, v němž vyvíjí nebo hodlá vyvíjet svoji 

činnost. 

3.3. V běžném styku je RC HB oprávněno používat název „Hnutí Brontosaurus“ s uvedením 

svého jména. 
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3.4. Pro použití loga platí obdobně ustanovení o ZČ HB a Klubech HB. 

Článek 4. Akce Hnutí Brontosaurus 

4.1. Na žádost garanta může Výkonný výbor Hnutí Brontosaurus udělit status Akce Hnutí 

Brontosaurus. 

4.2. Akcí Hnutí Brontosaurus se může stát akce pořádaná ZČ HB, RC HB, Klubem HB nebo jinou 

organizační jednotkou či orgánem nebo členem Hnutí Brontosaurus, která má celostátní 

dopad a přístup na ní není omezen členstvím v konkrétním ZČ HB, RC HB nebo Klubu HB. 

4.3. Organizátor Akce Hnutí Brontosaurus je oprávněn použít Název a Logo ve spojení se svojí 

akcí, jako by byla pořádána přímo Hnutím Brontosaurus. 

Článek 5. Jiné využití Názvu a Loga 

5.1. Každý, kdo využívá Název nebo Logo je povinen počínat si tak, aby nevzbudil u třetích osob 

pochybnosti o tom, kdo je oprávněn jednat jménem Hnutí Brontosaurus, Základního článku, 

Regionálního centra nebo jiného orgánu či součásti HB, popř. kdo je organizátorem konkrétní 

akce či jiné aktivity, při níž je Název a Logo používáno. 

Článek 6. Kontrola využívání Názvu a Loga 

6.1. Výkonný výbor Hnutí Brontosaurus a Kontrolní a revizní komise Hnutí Brontosaurus jsou 

oprávněni kontrolovat způsob jakým je Název a Logo používáno a přijímat příslušná opatření 

k nápravě. 


