
Výpis z rejstříku ochranných známek

ČESKÁ REPUBLIKA
ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

(111) (730)334426 VlastníkČíslo zápisu:
Záznam o kolektivní/certifikační ochranné
známce

Druh známky: (551)Slovní

(156)
23.10.2013
13.08.2012

(510) Seznam výrobků a služeb
(220)
(151) Den zápisu:

Obnova zápisu

Den podání:

(320) Vznik práva
13.08.2012

(791) Licenční smlouvy
přednosti:

(800) Mezinárodní zápisyČíslo spisu:(210) 497368
(442) Datum zveřejnění Zástupce vlastníka(740)

přihlášky: 17.07.2013

Zánik práv k ochranné známce(180)
Jiná práva, ostatní rozhodné údaje(500)kódů - standard OMPI/

/číslování dle INID

Tento výpis je neprodejný, má pouze informativní charakter a byl pořízen na Internetu.

(730) Česká federace mažoretkového sportu, z. s.
U výstavby 492/5
111 01 Praha 10, Dolní Měcholupy

Třídy výrobků a služeb:
35, 41, 42

(35) fakturace, vylepování plakátů, reklamní materiály (rozšiřování -) zákazníkům (letáky, prospekty, tisky,
vzorky); (41) cvičení (praktické -), elektronické publikování (DTP), fotografování, koučink (školení), měření
času při sportovních disciplínách, nahrávání videopásek, organizace a pořádání koncertů, organizace a vedení
seminářů, organizování a vedení konferencí, organizování plesů, organizování představení (manažerské
služby), organizování soutěží (vzdělávacích nebo zábavných), organizování sportovních soutěží, plánování a
organizování večírků, praktický výcvik, prázdninové tábory (služby poskytované -) (zábava), profesní
rekvalifikace, psaní scénářů, školení (pořádání a řízení), výcvik (instruktážní), živé vystoupení (organizování -
); (42) aktualizace počítačových programů, digitalizace dokumentů (skenování), instalace počítačových
programů, konzultace (v oblasti počítačového softwaru), kopírování počítačových programů, software
(pronájem počítačového -), tvorba software (počítačových programů), webové stránky (tvorba a správa -).

(510)

(740) Ing. Zdeněk Kučera
Dlouhá 207 (P.O.Box 92)
763 15 Slušovice



Vyjádření ochranné známky

(591)

Vyjádření ochranné známky(540)

(540)

Informace o nárokovaných barvách

Třídy obrazových prvků

497368

kódů - standard OMPI/
Přepis do latinky

Omezení rozsahu ochrany

Mistrovství České Republiky v mažoretkovém
sportu

(561)
(531)

(111)   Číslo zápisu:

/číslování dle INID

(210)   Číslo spisu:
Informace o ochranné známce tvořené
pouze barvou nebo kombinací barev

(526)
(558)

334426

Pokud se domníváte, že tento výpis obsahuje chyby, obraťte se prosím na ÚPV.


