
      

 

Retningslinjer for brug af fmk.NU-loget 

Nedenstående retningslinjer skal altid følges ved brug af fmk.NUs logo, i trykte materialer og i elektronisk form.  

 

Logoet må anvendes til formål, aktiviteter eller arrangementer, der er forenelige med fmk.NU og logoet må ikke 

gengives til formål, der er ulovlige, eller som strider mod den offentlige moral. 

 

Logoet skal være så let at se som muligt og det bør aldrig være mindre end minimumsstørrelsen for udskrivning og for 

digital brug, som angives her: 

25 pixel minimum (ved anvendelse på Nettet) 

0,9 cm minimum (ved anvendelse på udskrifter) 

Logoet må ikke ændres eller redigeres og man skal altid kunne se hele logoet klart og tydeligt.  

 

Undgå derfor at: 

✘ ændre eller delvist dække logoet. 

✘ ændre størrelsesforholdet, placeringen eller afstanden mellem bogstaverne. 

✘ strække, komprimere, forvrænge eller adskille elementer af logoet. 

✘ ændre farven eller tilføje effekter (dropskygge, skær eller lignende). 

✘ erstatte logotypen med en anden skrifttype 

✘ placere et billede i logotypen. 

✘ rotere (lodret, vandret eller diagonalt) eller vende logoet. 

 

Rettigheder til logoet  

Alle rettigheder til logoet tilhører til enhver tid fmk.NU.  

Brugeren erhverver ikke og kan ikke gøre krav på rettigheder til det logo, der er genstand for brugs 

tilladelse. Brugeren må ikke registrere eller søge at registrere noget varemærke eller navn, som indeholder 

logoet, eller som ligner logoet så meget, at det kan give anledning til vildledning eller forveksling.  

 

Ansvar  

fmk.NU er ikke ansvarlig for tab eller skader af nogen art, der direkte eller indirekte måtte være en følge af 

anden parts brug af logoet. fmk.NU er ikke ansvarlig over for tredjemand i forbindelse med krav, som 

udspringer af brugerens anvendelse af logoet og som skyldes brugerens handlinger eller undladelser. 

fmk.NU kan efter eget valg, og hvis det findes hensigtsmæssigt, træffe enhver form for foranstaltninger over 

for brugere, der ikke overholder nærværende regler. 
  


