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Det røde korset

Dette må du vite

Det røde korset og betegnelsen ”Røde Kors” er Norges Røde Kors’ hovedlogo. Hovedlogoen brukes i
alle visuelle sammenhenger der Norges Røde Kors står som ansvarlig avsender.
Det røde korset er blant verdens mest kjente og respekterte symboler.
Menneskeliv avhenger av at det er slik. Derfor har vi strenge regler for
bruk av Røde Kors-logoen, retningslinjer som skal bidra til at Røde Kors
gjenkjennes og står frem med en klar og entydig identitet – overalt og i
alle sammenhenger.
Bruk av det røde korset i stor størrelse i krigstid er et synlig tegn på den
beskyttelsen Genèvekonvensjonene gir til medisinsk personell, enheter
og transporter. Kun med det røde korset som beskyttelse kan Røde Kors
krysse frontlinjer for å hjelpe ofre på alle sider av en konflikt.
Bruk av emblemet i liten størrelse, i krig eller i fredstid, viser at en
person eller gjenstand er tilknyttet Den internasjonale Røde Korseller Røde Halvmåne-bevegelsen. I fredstid bruker de nasjonale

Det røde korset og betegnelsen ”Røde Kors”
er Norges Røde Kors’ hovedlogo og bruken
er nøye regulert av Genèvekonvensjonene
med tilleggsprotokoller.

Røde Kors- og Røde Halvmåne-foreningene det røde korset for
identifisering av personell, utstyr og aktiviteter og i markedsføring,
såkalt indikativ bruk.

Enhver bruk av det røde korset må skje med
den ytterste omtanke og alltid i henhold til
Genèvekonvensjonene og Bestemmelsene
for nasjonalforeningenes bruk av Røde Korsog Røde Halvmåne-emblemet.

Emblemets beskyttende verdi må bygges opp i fredstid, fordi det kan
være for sent å bekjempe misbruk av emblemet etter at en konflikt har
brutt ut. Derfor har vi regler for bruk av logoen i fredstid. Regler som er
nedfelt i dette profilprogrammet.

Les mer om Genèvekonvensjonene på
www.rodekors.no/ihr

Vi har alle et individuelt ansvar for å sikre den beskyttelse som det røde
korset gir, og som i morgen kanskje kan redde våre liv. Dersom du er
vitne til at det røde korset eller Røde Kors-logoen misbrukes, kontakt
Norges Røde Kors eller send en e-post til:
folkerettsseksjonen@redcross.no.

Se for øvrig Retningslinjer for indikativ bruk
av emblemet i Norges Røde Kors.

Emblemets beskyttende verdi må bygges
opp i fredstid, fordi det kan være for sent
å bekjempe misbruk av emblemet etter
at en konflikt har brutt ut. Derfor har vi
regler for bruk av logoen i fredstid – regler
som er nedfelt i dette profilprogrammet.

Alle logoer, eksempler og maldokumenter
som finnes i dette profilprogrammet er i
henhold til Génevekonvensjonene og
Bestemmelsene for nasjonalforeningenes
bruk av Røde Kors- og Røde Halvmåneemblemet.

Årsrapport 2006

Har du spørsmål, henvend deg til logobruk@redcross.no
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Slik bruker du filene
Filtyper

EPS (Encapsulated PostScript)
Filene er i 4-farge (CMYK). EPS er
et vektorisert format.

Voss1.eps

PNG (Portable Network Graphic)
Filene er i RGB-farger. PNG er et transparent og rastrert format.

Voss1.png

Dette må du vite
Før du laster ned en logo er det viktig å vite
hva den skal brukes til. Dette bestemmer
hvilket filformat du skal velge.
Til trykk: Eps brukes av trykkerier, designog reklamebyråer i produksjon av annonser,
brosjyrer og andre trykksaker. Har du ikke
programvaren som skal til for å åpne epsfiler på din datamaskin, kan du likevel laste
ned og videresende. Forsøk ikke å åpne
eps-filene før du videresender, da vektoriseringen kan bli ødelagt.
Til presentasjoner: PNG brukes digitalt,
for eksempel i Power Point-presentasjoner.
png-filen er transparent og gjør at logoen
kan plasseres direkte på en farget bakgrunn
eller et bilde. En png-fil må vanligvis importeres direkte inn i programmet det skal
brukes i, for eksempel MS Power Point.
Til visning: JPG egner seg for visning og
kan brukes digitalt, men bare når logoen
skal stå på hvit bakgrunn. Dette fordi jpg er
et ikke-transparent format.

!
JPG (Joint Photographic Expert Group)
Jpg er et komprimeringsformat. Filene
er i RGB-farger. JPG er et ikke-transparent format og rastrert format.

Voss1.jpg

Har du spørsmål, henvend deg til logobruk@redcross.no

Det finnes to typer eps- og png-filer
for bruk på farget bakgrunn:
en positiv versjon (Røde Kors i svart)
for bruk på lyse bakgrunner og en negativ
versjon (Røde Kors i hvitt) for bruk på mørke
bakgrunner. Forskjellen fremgår av filnavnet der rode_kors.pos.eps angir at det er en
positiv versjon og filnavnet rode_kors.neg.
eps forteller at den er negativ. På begge
versjoner står det røde korset på et hvitt
felt, men verken det hvite feltet eller den
hvite (negative) teksten vil være synlige før
logoen plasseres på en farget bakgrunn.

4

Logo
Hovedlogo
Tekst og/eller andre grafiske elementer
må ikke plasseres for tett inntil emblemet,
og aldri innenfor beskyttelsesområdet
(markert med X) som omgir emblemet.

Hovedlogo for Norges Røde Kors i farger for
bruk på hvit bakgrunn
Rode_Kors.eps
Rode_Kors.jpg
Rode_Kors.png

Dette må du vite
”Norges” har forsvunnet fra logoen.
Organisasjonens offisielle navn er fortsatt
Norges Røde Kors, men i logoen heter vi bare
Røde Kors.

!

Det er typografiske forskjeller mellom
den gamle og den nye logoen: Du får ikke
en ny logo ved å fjerne Norges fra den
gamle. Last heller ned en ny logo.
Det røde korset og navnet Røde Kors er
Norges Røde Kors’ hovedlogo og bruken er
nøye regulert av Genèvekonvensjonene med
tilleggsprotokoller.
I fredstid skal det røde korset aldri brukes
alene, kun sammen med navnet på den
nasjonale eller lokale avdelingen. Se for øvrig
retningslinjer for indikativ bruk.
Det røde korset skal alltid stå på hvit bunn.
Tekst og/eller andre grafiske elementer må
ikke plasseres for tett inntil emblemet, og aldri
innenfor beskyttelsesområdet (markert med
X) som omgir emblemet.
Det er ikke tillatt å bruke andre emblemer enn
det røde korset som en del av Norges Røde
Kors’ logo.

Hovedlogo for Norges Røde Kors i svart/hvitt
for bruk på hvit bakgrunn (kors 60% sort,
navn 100% sort).

Navnet Røde Kors er satt i fonten Myriad fet.
Fargene i logoen er:

PMS
CMYK
RGB
HTML

Korset i rødt
485
C0/M100/Y100/K0
R213/G43/B30
D52B1E

Navnet i sort
Pro Black EC
C0/M0/Y0/K100
R30/G30/B30
1E1E1E

I énfargetrykk (sort) gjengis korset i 60% sort
og navnet i 100% sort.

Har du spørsmål, henvend deg til logobruk@redcross.no
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Logo
Hovedlogo med tilleggstekst

Dette må du vite
Norges Røde Kors’ hovedlogo kan benyttes sammen med internettadresse.
Norges’ Røde Kors’ hovedlogo kan benyttes med slagordet ”hindrer og lindrer
nød”.

Rode_Kors_www.eps
Rode_Kors_www.jpg
Rode_Kors_www.png

!

Internettadresse og slagord kan kun
benyttes sammen med hovedlogo,
som vist, og tillates ikke satt sammen
med distriktskontorenes, lokalforeningenes eller avdelingenes logoer.

Rode_Kors_logo_mslagord.eps
Rode_Kors_logo_mslagord.jpg
Rode_Kors_logo_mslagord.png

Slik velger du riktig filformat: se side 3
Bruk av logo på farget bakgrunn: se side 7
Har du spørsmål, henvend deg til logobruk@redcross.no
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Logo

Dette må du vite

Logo for bruk i utlandet
Internasjonalt skal logoen identifisere
den nasjonale tilhørigheten, og vi
bruker derfor hele navnet. Ikke på norsk,
men på engelsk og fransk.

Norwegian_Redcross.eps
Norwegian_Redcross.jpg
Norwegian_Redcross.png

Norwegian_Redcross2.eps
Norwegian_Redcross2.jpg
Norwegian_Redcross2.png

Norwegian Red Cross-logoen skal
benyttes for å identifisere personell og
utstyr på oppdrag for Norges Røde Kors
i utlandet, eller internasjonale aktiviteter
og aksjoner i regi av Norges Røde Kors.
Det samme gjelder om det er hensiktsmessig å bruke den franske logoen.

!

Det er utviklet et eget profilprogram
for bruk av Norges Røde Kors’ logo
i utlandet som skal ivareta utenlandsdelegatenes særskilte behov for
identifikasjon i ulike situasjoner.
Se Profilprogram_delegater.pdf

CroixRouge.eps
CroixRouge.jpg
CroixRouge.png

CroixRouge2.eps
CroixRouge2.jpg
CroixRouge2.png

Har du spørsmål, henvend deg til logobruk@redcross.no
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Logo
Plassering på farget bakgrunn

Dette må du vite
Logoen skal fortrinnsvis stå på hvit bunn.
Når dette ikke er mulig skal logo for bruk på
farget bakgrunn benyttes.
Korset skal alltid stå på hvit bunn.

Logo for bruk på lys farget bakgrunn (0–50% fargemetning)
Rode_Kors_pos.eps
Rode_Kors_pos.png

Logo for bruk på mørk bakgrunn (50–100% fargemetning)
Rode_Kors_neg.eps
Rode_Kors_neg.png

Det finnes to typer logo-filer for bruk på
farget bakgrunn: en positiv versjon, der Røde
Kors står i svart, for bruk på lyse bakgrunner
(inntil 50%) og en negativ versjon, der Røde
Kors står i hvitt, for bruk på mørke bakgrunner (inntil 100%). Forskjellen fremgår av
filnavnet , der rode_kors.pos.eps angir at det
er en positiv versjon og filnavnet
rode_kors.neg.eps forteller at den er negativ.

!

Når du laster ned en positiv eps-eller
png-logo for bruk på farget bakgrunn,
for eksempel rode_kors_logo.pos.eps, vil
bare korset (rødt) og navnet (svart) være
synlige. Det hvite feltet under korset vil
først stå frem når logoen plasseres på en
lys farget bakgrunn.

!
Ny tekst inn
Rode_Kors.eps
Rode_Kors.jpg
Rode_Kors.png

Når du laster ned en negativ eps- eller
png-logo for bruk på farget bakgrunn,
for eksempel rode_kors_logo.pos.eps, vil
bare korset (rødt) være synlig. Navnet Røde
Kors og det hvite feltet under korset vil
synes først når logoen plasseres på en
mørk farget bakgrunn.

OBS

Vær nøye med å laste ned riktig
logo. Logo for bruk på farget
bakgrunn skal aldri brukes på hvit bakgrunn.
Avstanden mellom korset og navnet vil da bli
for stor.

Slik velger du riktig filformat: se side 3
Har du spørsmål, henvend deg til logobruk@redcross.no

Logo

Dette må du vite

Plassering på farget bakgrunn

Dette er kun noen få eksempler på riktig
bruk av Røde Kors-logo på farget bakgrunn.
Nærmere retningslinjer for bruk av logo på
farget bakgrunn på side 8.

Num mer 1
- 2007
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Snøkaos
på Sørlandet
Lever mest
på

onsdager

Intervju med
Jan Egelan
d
Hjelpekorp
set 75 år
Oppsporin
g

Snøkaos
på Sørland
et

Slik velger du riktig filformat: se side 3
Har du spørsmål, henvend deg til logobruk@redcross.no
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Logo
Distriktskontorer

Dette må du vite
Som for Norges Røde Kors, forblir distriktskontorenes offisielle navn uendret, det er kun
logoen som er forandret.
Profilprogrammet inneholder logopakker for
samtlige distriktskontorer. Slik finner du frem
til logopakken for ditt distriktskontor:

Røde Kors Hordaland på én linje for bruk på hvit bakgrunn
hordaland1.eps
hordaland1.png
hordaland1.jpg

Logopakken for Røde Kors distriktskontor
inneholder:
- logo til en og to linjer
- logo for bruk på lys bakgrunn
- logo for bruk på mørk bakgrunn
i alle 3 formater så fremt logoen kan gjengis i
det gitte format.

Røde Kors Hordaland på to linjer for bruk på hvit bakgrunn
hordaland2.eps
hordaland2.png
hordaland2.jpg

Røde Kors Hordaland med distriktets nettadresse
hordaland_www.eps
hordaland_www.png
hordaland_www.jpg

Slik velger du riktig filformat: se side 3
Bruk av logo på farget bakgrunn: se side 7
Har du spørsmål, henvend deg til logobruk@redcross.no

10 Logo
Lokalforeninger
Røde Kors Voss på én linje
Voss1.eps
Voss1.png
Voss1.jpg

Dette må du vite
Som for Norges Røde Kors, forblir lokalforeningenes offisielle navn uendret, det er kun logoen
som er forandret.
Profilprogrammet inneholder logopakker for
samtlige lokalforeninger. Slik finner du frem til
din logopakke:
Logopakken for Røde Kors lokalforening
inneholder:

Røde Kors Voss på to linjer
Voss2.eps
Voss2.png
Voss2.jpg

Røde Kors Voss Hjelpekorps

-

logo til en og to linjer
logo for bruk på lys bakgrunn
logo for bruk på mørk bakgrunn
hjelpekorpslogo
hjelpekorpslogo for bruk på lys bakgrunn
hjelpekorpslogo for bruk på mørk bakgrunn
besøkstjenestelogo
besøkstjenestelogo for bruk på lys
bakgrunn
- besøkstjenestelogo for bruk på mørk 		
bakgrunn
i alle 3 formater så fremt logoen kan gjengis i
det gitte format.

Voss_hj.eps
Voss_hj.png
Voss_hj.jpg

Røde Kors Voss Besøkstjeneste
Voss_be.eps
Voss_be.png
Voss_be.jpg

Slik velger du riktig filformat: se side 3
Bruk av logo på farget bakgrunn: se side 7

Har du spørsmål, henvend deg til logobruk@redcross.no

11 Logo
Røde Kors Hjelpekorps
Røde Kors Hjelpekorps
rode_kors_hj.eps
rode_kors_hj.png
rode_kors_hj.jpg

Dette må du vite
Lokalforeningenes hjelpekorps finner sin logo
i lokalforeningens logopakke.
Lokale hjelpekorps som ikke er underlagt
en lokalforening finner sin logopakke under
fylket.
Norges Røde Kors Hjelpekorps’ finner sin
logopakke (hovedlogo) i fylkesoversikten
(rode_kors_hjelpekorps)
Logopakken for Røde Kors Hjelpekorps
inneholder:
- logo til en og to linjer
- logo for bruk på lys bakgrunn
- logo for bruk på mørk bakgrunn

Røde Kors Hordaland Hjelpekorps
hordaland_hj.eps
hordaland_hj.png
hordaland_hj.jpg

I alle 3 formater så fremt logoen kan gjengis i
det gitte format.
		
Det er også utviklet et eget program for
bruk av Norges Røde Kors Hjelpekorps
som skal ivareta særskilte behov for identifikasjon.

!

Se Profilprogram_hjelpekorps.pdf

Røde Kors Voss Hjelpekorps
voss_hj.eps
voss_hj.png
voss_hj.jpg

Slik velger du riktig filformat: se side 3
Bruk av logo på farget bakgrunn: se side 7
Har du spørsmål, henvend deg til logobruk@redcross.no

12 Logo
Avdelinger og tilknyttede selskaper

Dette må du vite
Navnet Røde Kors og Røde Kors-emblemet
kan kun brukes av aksjeselskaper som er
heleid av Norges Røde Kors.
Røde Kors-sentrene er heleid av Norges Røde
Kors, og det er utviklet en egen felleslogo og
logopakke for sentrene.

RodeKors_se.eps
RodeKors_se.jpg
RodeKors_se.png

Enkeltsentrene Haraldvigen, Haraldvangen,
Eidene og Merket kan bruke Røde Korslogoen og Røde Kors-sentrenes felleslogo
som en del av sin markedsføring og grafiske
profil, men kan ikke inkorporere sitt eget
navn i Røde Kors-logoen.
Røde Kors Ungdom er en selvstendig organisasjon under Norges Røde Kors og har
sitt eget profilprogram. Kontakt Røde Kors
Ungdom eller se www.rodekorsungdom.no
for nærmere informasjon.

Slik velger du riktig filformat: se side 3
Bruk av logo på farget bakgrunn: se side 7
Har du spørsmål, henvend deg til logobruk@redcross.no

13 Profilfont

Dette må du vite

Myriad

Myriad har vært hovedfonten til Røde Kors
de siste ti årene. Det er en klassisk enkel og
tydelig skrift som egner seg spesielt godt til
skilting, merking, overskrifter og lignende.

abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå
abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå
1234567890

Skriftsnitt
Myriad Regular
Myriad Italic
Myriad Semibold
Myriad Semibold Italic
Myriad Condesed Regular
Myriad Condesed Italic

Har du spørsmål, henvend deg til logobruk@redcross.no

Myriad Condesed Semibold
Myriad Condesed Semibold Italic
Myriad Fet Regular
Myriad Fet Italic
Myriad Condesed Fet Regular
Myriad Condesed Fet Italic

Om du ikke har fonten tilgjenglig på din
maskin kan du få den ved å kontakte
logobruk@redcross.no

14 Andre emblemer

Dette må du vite

Røde Halvmåne og Røde Krystall
Den Røde Halvmånen og Den Røde
Krystallen kan brukes for å spre kunnskap om at Norges Røde Kors er del av
en større, internasjonal bevegelse.
Den Røde Halvmånen og Den Røde
Krystallen skal alltid brukes sammen
med det røde korset og teksten
”Norges Røde Kors er en del av den
internasjonale Røde Kors- og Røde
Halvmåne-bevegelsen” som vist her.
Les mer på www.ifrc.org

Har du spørsmål, henvend deg til logobruk@redcross.no

15 Merking
Flagg og faner

Dette må du vite
Det røde korset kan benyttes på flagg for
å tilkjennegi bygninger som brukes av
Norges Røde Kors.

I fredstid skal det røde korset aldri brukes
alene; kun sammen med navnet på den
nasjonale eller lokale avdelingen.

Flagget skal derfor ha korset og navnet
Røde Kors, ikke bare det røde korset.
Det røde korset skal alltid stå på hvit bunn.

!

Hvis det er viktig at for eksempel 		
en hjelpestasjon er lett synlig kan
det brukes et større emblem.
Emblemet skal i slike tilfeller brukes slik
det er bestemt i artikkel IV i ”Retninglinjer
for indikativ bruk av emblemet i Norges
Røde Kors”.
Flagg og faner kan bestilles på
www.rodekorsbutikken.no

Har du spørsmål, henvend deg til logobruk@redcross.no

16 Merking

Det røde korset kan benyttes for å tilkjennegi bygninger, hjelpestasjoner og
øvrig materiell som benyttes av Norges
Røde Kors.

www.rodekors.no

Skilt

Dette må du vite

I fredstid skal det røde korset aldri brukes
alene, kun sammen med navnet på den
nasjonale eller lokale avdelingen.
Skilt skal derfor ha korset og navnet Røde
Kors, ikke bare det røde korset.
Det røde korset skal alltid stå på hvit bunn.

!

Dersom en bygning bare delvis blir
brukt av en Røde Kors-forening kan
bare den delen som benyttes merkes
med Røde Kors-logo. Bygninger som eies,
men som ikke benyttes av Norges Røde
Kors eller tilknyttet lokalforening, kan ikke
merkes med Røde Kors-logo.

www.rodekors.no

Har du spørsmål, henvend deg til logobruk@redcross.no

17 Merking

Dette må du vite

Transportmidler

Som hovedregel skal alle biler (unntatt
ambulanser) ha hvit bunnfarge. Biler med
annen farge skal omlakkeres eller folieres
hvite.
Det er utarbeidet et eget profilprogram for
merking av transportmidler.
Profilprogrammet inneholder alt du
trenger å vite for riktig merking av kjøretøy,
som eies av Røde Kors og/eller brukes
aktivt i Røde Kors-tjeneste.

!

Det er også utviklet et eget program
for merking av transportmidler som
skal ivareta særskilte behov for identifikasjon.
Se Profilprogram_transportmidler.pdf

Tønsberg

Har du spørsmål, henvend deg til logobruk@redcross.no

18 Merking
Bekledning

Dette må du vite
Medlemmer, frivillige eller ansatte i
Norges Røde Kors kan bruke emblemet
av liten dimensjon når de er i tjeneste.
Det kan brukes større emblem når det
for eksempel er viktig for Hjelpekorpset
og ved innsamlingsaksjoner å være lett
synlig. Det røde korset skal i disse tilfellene brukes som bestemt i artikkel VI i
Retningslinjer for indikativ bruk.
Når medlemmer, frivillige eller ansatte
ikke er i tjeneste kan de bare bruke
emblemet i svært små dimensjoner.

!

Bedrifter eller foretak som har
tegnet bedriftsmedlemsskap i organisasjonen kan ikke bruke emblemet, selv ikke i svært små størrelser.

Vest til bruk ved innsamling.

Har du spørsmål, henvend deg til logobruk@redcross.no

19 Logobruk

Dette må du vite

Profilering

Norges Røde Kors kan selge gjenstander
som er merket med Røde Kors-logoen slik
det er bestemt i artikkel IV i Retningslinjer
for indikativ bruk av emblemet.
Klistremerke

!

Produkter som skaper inntrykk av at
brukeren har en spesiell tilhørighet til
Røde Kors-bevegelsen, for eksempel
klær eller pins, kan bare selges til frivillige,
medlemmer og ansatte i Røde Kors. Førstehjelpsskrin, bøker eller andre produkter kan
også selges til andre.
Det skal bare tilbys ukontroversielle
produkter med klar tilknytning til Røde
Kors’ virksomhet (førstehjelpsskrin,
søkestenger, lommelykter etc.)
Klistremerkene produseres i flere størrelser.
Bestilles på www.rodekorsbutikken.no

Har du spørsmål, henvend deg til logobruk@redcross.no

20 Logobruk

Dette må du vite

Røde Kors i kampanjer og samarbeid med andre

Bare Generalsekretæren i Norges Røde
Kors har myndighet til å inngå avtaler som
vedrører bruk av det røde korset eller den
røde halvmånen.

Røde Kors i samarbeid med Tine.

!

Generalsekretæren kan gi fullmakt til at
andre i Norges Røde Kors eller distriktene inngår avtaler om bruk av emblemet. Distriktene kan gi denne fullmakten
videre til lokalforeningene.

Butikkmateriell

Avtaler av vesentlig betydning skal alltid
underskrives av Generalsekretæren i
Norges Røde Kors.

Gjennom flere år har TINE samarbeidet med
Røde Kors for å bidra til å hjelpe andre.

Avtalen kan gjelde enkeltstående arrangementer, annonsekampanjer og samarbeid
om utbredelse av kunnskap om Røde Korsbevegelsen.
Røde Kors-logoen skal alltid stå alene.
Samarbeidpartnerens navn eller logo kan
aldri inkorporeres i Røde Kors-logoen eller
plasseres så nær logoen at den kan oppfattes å være en del av den.

Et godt kosthold og fysisk aktivitet gir
overskudd og ny energi. Bruk noe av overskuddet ditt som frivillig eller giver i Røde Kors – og
opplev gleden ved å hjelpe andre. Røde Kors
har flere aktiviteter for barn og unge, som
bidrar til en trygg hverdag og gode oppvekstvilkår. Blant annet leksehjelp, besøkshjem,
aktivitetsgrupper, Ferie for Alle og Røde
Kors-telefonen for barn og unge.

Samarbeidspartnerens navn kan brukes
sammen med navnet Røde Kors, men da
uten det røde korset.

Få mer informasjon om hvordan du kan hjelpe på
www.tine.no/hjelp eller send sms til Røde Kors:
Kodeord HJELP til 2221

Bannere 34x90cm, tosidig ulik
Varenr: 68272 Brunost og TineMelk

Har du spørsmål, henvend deg til logobruk@redcross.no

Varenr: 68273 Norvegia og TineMelk

Reglene for bruk av Røde Kors-logo i samarbeid med bedrifter og organisasjoner er
mange. For en fullstendig oversikt, se
Retningslinjer for indikativ bruk av emblemet
Varenr:
68274
i Norges
Røde
Kors,TINE
del 2Yoghurt
Samarbeid med
bedrifter og organisasjoner.
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Dette må du vite
Emblemet skal brukes som bestemt i art V i
Retningslinjer for indikativ bruk av emblemet i
Norges Røde Kors med mindre det på grunn
av tingens størrelse er praktisk vanskelig
eller fordi emblemet brukes på gjenstander
som fremmer formålet med kampanjen.
Så vidt mulig skal emblemet benyttes på
materiale som lett kan gå i oppløsning. I alle
tilfeller skal bruken skje på en slik måte at
det ikke kan oppstå senere forvekslingsfare
med emblemet som beskyttelsesmerke.

!

Det skal fremgå av sammenhengen
hvilken støtte Norges Røde Kors mottar. Norges Røde Kors skal ha endelig
bestemmelsesrett over plasseringen av
samarbeidspartens kjennetegn.
Fast Giver Tilstede i verden

Studentenes
Røde Kors

studentenes
r?de kors
Studentenes
Rde KorsV

studentenes
røde kors
studentenes
røde
kors
Har du spørsmål, henvend
deg til logobruk@redcross.no

Studentenes
Røde Kors

