Regler for bruk av navnet ”Red
Knights” og logo
Red Knights MC, Chapter Norway 1 (heretter RKMC) er tilsluttet Red Knights International
Motorcycle Club Inc.® og må som sådan følge de retningslinjer som gjelder for bruk av merkenavnet
Red Knights og logo som fastsatt i vedtektene til hoved klubben. Nedenfor følger en oversikt over de
regler som gjelder for dette for alle medlemmer og avdelinger.
Gyldig medlemskap i RKMC gir medlemmet rett til å bære klubb logoer (patcher) og identifisere seg
som en del av RKMC. Bruken av bilder og navnet Red Knights® på kontormateriell, websider, klær og
alle andre elementer som en organisasjon, leverandør eller individuell medlem bruker er ikke
automatisk tillatt selv om man har et gyldig medlemskap.
Navnet og bilder av Red Knights® er registrert i USA og Canada med patent1 og Red Knights®
reserverer retten til å benytte patenterte navn og bilder til organisasjoner og medlemmer som har
sendt korrekt søknad om bruk og fått innvilget tillatelse. Tillatelser arkiveres hos det internasjonale
sekretariatet til Red Knights®.
Hvis en avdeling eller annen organisasjon, leverandør eller enkeltmedlem ønsker å bruke bilder eller
navnet til Red Knights® må man først innhente tillatelse fra Red Knights® ved å benytte Trademark
License Application som beskrevet på websiden til Red Knights®
http://www.redknightsmc.org/merchandise.htm
Avdelinger, andre organisasjoner eller individer som benytter websider kan søke om Business
Trademark License under forutsetning av at de har full kreativ enekontroll på websiden. Ingen
avdelinger kan bruke Red Knights® navn eller bilder på personlig baserte websider som for eksempel
MySpace eller Facebook. Individuelle medlemmer kan ikke benytte Red Knights® navn eller logoer i
navnet på deres personlig baserte sider, i URL på personlig baserte sider, i banner eller bakgrunn på
deres personlig baserte sider. som for eksempel: “Anystate Red Knight 1
http://www.myspace.com/anystateredknight1” er ikke akseptert, men “John Smith Anystate 1
http://www.myspace.com/29403331” er akseptert. Individuelle medlemmer kan identifisere seg som
Red Knight® i deres personlige beskrivelse. Selv om en avdeling eller annen organisasjon har alle
tillatelser i orden kan man ikke benytte Red Knights® navn eller bilder hvis man ikke har full kontroll
på linkene på siden. Tillatelse kan bli trukket tilbake.
Hvis det blir funnet av International board eller en person oppnevnt av international borad at
vilkårene er brutt for bruk av Red Knight® navn eller bilder kan rettslige skritt bli tatt.
Red Knights® er en familie orientert klubb. Materiell som kan virke støtende vil ikke bli akseptert, selv
om tillatelse er gitt ved Business Trademark License. Avdekkes slike forhold vil tillatelsen bli trukket
tilbake.
Ved bruk av følgende navn må man først innhente tillatelse:
1

United States Federal Trademark Registration No. 2,881,438 and Canada Certificate of Registration
No.644,004 (Name of Red Knights Motorcycle Club and Logo) and other trademark registrations
pertaining to this mark. Also known as intellectual property rights (“IP Owner”)







Red Knights International Firefighters Motorcycle Club®
Red Knights Motorcycle Club®
Red Knights ®
RKMC ®
Our logo

Medlemmer kan benytte navnet Red Knights® I diskusjoner og kan vise Red Knight® bilder.

