REGRAS DE USO DA MARCA FLAT TRACK®
Nossas marcas comerciais e identidades visuais são ativos de grande importância para nossa empresa, e
o uso de terceiros de expressões que envolvam nosso portfólio estão sujeitas a regras contidas neste
documento.
O uso das marcas FLAT TRACK® no Brasil para as atividades envolvendo esportes, eventos de qualquer
natureza, atividades esportivas, licenciamento, administração de negócios e comércio de itens variados,
dentre outros, estão contemplados e protegidos pelos registros das marcas FLAT TRACK®, de
titularidade de nossa empresa, junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
Contudo, considerando que a expressão FLAT TRACK® se relaciona a um esporte motociclistico, nossa
empresa não se oporá às menções ao esporte de modo não comercial, segundo as regras aqui contidas
e estritamente nestes limites.
Ao fazer uso da expressão FLAT TRACK® para menção ao esporte, você confirma que reconhece que
nossa empresa é a única titular da marca registrada FLAT TRACK®, comprometendo-se a não contestar
nosso uso ou direito marcário, tanto no que atine às marcas já registradas quanto aos eventuais futuros
registros, em qualquer tempo ou lugar do mundo. Você ainda se compromete a não prejudicar o bom
nome do esporte e dos nossos esforços na promoção dele no Brasil, tendo ciência que nenhum uso
autorizado que você faça de nossas marcas resultará em direitos de propriedade industrial a seu favor.
Você ainda se compromete a obedecer de modo amplo e irrestrito a regras aqui contidas.
Exceto pelo direito limitado de uso expressamente contido neste documento, nossa empresa não
concede nenhum outro direito a você, nem tácita nem expressamente.
Caso você tenha alguma dúvida sobre estas regras ou deseje denunciar o uso indevido, entre em
contato conosco pelo sharlene@trezentosedois.com.br
USOS AUTORIZADOS
Nossa empresa não autoriza nem tácita nem expressamente o uso de nossas marcas comerciais
registradas junto ao INPI em processo de registro ou ainda não depositadas a nenhuma pessoa física ou
jurídica, gratuita ou onerosamente. Salvo por licenciamento escrito específico assinado ou os limites
aqui contidos.
Caso deseje licenciar nossas marcas, entre em contato conosco pelo sharlene@trezentosedois.com.br
Tendo como objetivo único incentivar e promover o esporte motociclistico FLAT TRACK® no Brasil,
nossa empresa admitirá o “uso justo” da expressão “FLAT TRACK®”, quando limitado à referência de
texto ao esporte ou a equipes que praticam tal esporte, ou à referência a nosso produtos e serviços
oferecidos sob esta marca por nossa empresa. Este uso autorizado não inclui o uso de logotipos.
Quando você mencionar nossa marca, você não poderá faltar com a verdade ou buscar abalo moral de
qualquer pessoa física ou jurídica.
Exemplos de usos autorizados:
a) Quando você estiver mencionando textualmente o esporte FLAT TRACK®.
b) Quando você estiver mencionando textualmente uma equipe de atletas do esporte FLAT
TRACK®.
c) Quando você faz parte de uma equipe do esporte, e em sua denominação você menciona
textualmente o esporte FLAT TRACK®, em que esta expressão seja a parte principal da
denominação da equipe. Exemplo: Equipe Azul de FLAT TRACK®. O nome e logo de sua
equipe devem conter apenas “Equipe Azul”, que será complementada textualmente por “de
FLAT TRACK®”, contendo o símbolo referente à marca registrada - ®.
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Uso não autorizado
Nossa empresa não tolerará qualquer uso da marca FLAT TRACK® de modo diverso do indicado acima.
São exemplos não exaustivos de usos não autorizados:
a)

A denominação de um evento, ou a menção à realização de um evento contendo a expressão
FLAT TRACK®, ainda que acompanhada do símbolo relativo a marcas registradas.
b) O uso da expressão FLAT TRACK® para integrar qualquer tipo ou forma de marca comercial
dentro das atividades protegidas pelas marcas comerciais FLAT TRACK® registradas por nossa
empresa, ainda que acompanhadas do símbolo de indicação de marcas registradas.
c) Qualquer uso da expressão FLAT TRACK® dentro de denominação de equipes de atletas sem a
marcação de “marca protegida” - ®.
d) Qualquer forma de alteração, abreviação, derivação ou expressão semelhante de nossa marca,
nominativa ou figurativamente, para qualquer uso a qualquer tempo ou lugar.
e) O uso da expressão FLAT TRACK® (mesmo que acompanhado de outro nome) como nome de
domínio nas atividades e produtos relacionados aos nossos registros ou processos de registros,
ou como nome de usuário em redes sociais.
Nossa empresa, na proteção e promoção tanto de nossos negócios quanto do esporte FLAT TRACK,
tem uma atenta equipe verificando quaisquer usos não autorizados de nossas marcas comerciais.
Caso queira licenciar nossas marcas além dos limites compreendidos nestas Regras, escreva para
nós em 30 dias.

