
URZAD PATENTOWY

RZECZYPO SP OLITEJ POL SKIEJ

,
SWIADECTWO OCHRONNE

Na podstawie przepis6w ustawy z dnia 30 czerwca2000 r. Prawo
wlasnoSci przemyslowej (tekst j ednolity: Dz. IJ . z 2003 r. Nr I I 9,

poz. 1777 z p62n. zm.) zostalo udzielone narzeaz

Irena Jarocka , Warszawa, Polska.

PRAWO OCHRONNE
NR 1982s1

NA ZNAK TOWAROWY

przeds tawiony w niniej s zym iwiadectwie

Prawo ochronne

trwa od: 2006-01-26

Warszawa, 2008-06-10



D ata zgloszenia: 20 0 6 - 0 I -26

Nu m er zgloszenia :.3 0 5 3 42

Pierwszeristwo:

Data rvydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego: 2007-ll-29

Numer prawa ochronnego: 198251

O udzieleniu prawa ochronnego ogloszono w WIIP 06/2008

Uprawniony:Irena Jarocka , Warszawa, Polska.

Wykaz towar6w przyporz4dkowanych do odpowiednich klas towarowych: 09 magnetyczne noSniki danych, plyty
/dyski/ znagraniami, plyty fonografrezne, kasety (wideo z grami), dyski kompaktowe (audio video), dyski opfyczre,
programy komputerowe, gry telewizyjne 16 ksi42ki, albumy, wydawnictwa, czasopisma, broszury, periodyki i inne
publikacje, fotografie, materialy pi5mienne, materialy szkoleniowe i instruktaZowe, karty muzyczne z iryczeniami,
Spiewniki, zeszyty,materialy reklamowe, plakaty, afisze, reklama za po3rednictwem sieci komputerowych, reklama
telewizyjna i radiowa 35 usfugi reklamowe i produkcja reklam telewizyjnych, radiowych, kinowych i poprzez sie6

komputerow4 i Intemet, uslugi w zakresie marketingu i public relations, uslugi w zakresie transkrypcji i
systematyzowania wiadomo6ci tekstowych i cyfrowych, organizacja wystaw handlowych i reklamowych, uslugi malej
poligrafii, dystrybucja material6w reklamowych i rozpowszechnianie danych, dystrybucja, rozpowszechnianie i
uaktualnianie material6w reklamowych, pr6bek, ulotek, druk6w i broszur, rozpowszechnianie ogloszeri reklamowych,
reklama z po5rednictwem Intemetu, sieci komputerowych, reklamy logosowe, publikacje tekst6w reklamowych,
reklamy prasowe, reklamy radiowe i telewizyjne, uslugi zwiq-zane z logosami, dzwonkami i dZwigkami - przesylanie
dfiviEku i obrazu 38 uslugi SMS, MMS, przesylanie informacji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputera,
telefonia kom6rkowa, przesyLanie informacji 41 wszelkie publikacje on-line, organizowanie konkurs6w edukacyjnych
i/lub rozrywkowych, organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, uslugi wynajmu dekoracji,
kostium6w i rekwizyt6w oraz pomieszczehdo cel6w rozrywkowych i studi6w nagraf orazsprzgtt radiowego,
telewizyjnego, kinematografi cznego i nagrah, produkcja fi lm6w, realizacja spektakli



URZAD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

wY c I4G

z rejestru znak6w towarowych

IRENA JAR

IJrzqdPatentowy RP stwierd za,2e powyhszy znak towarowy oraz dane, wskazane na

odwrocie s4wpisane w rejestrze znakow towarowych pod numerem....l:.1?.1?i.1....
/t Nr 370(ksipga.....:::.1 i.Y.......)

DYREKTORA

Warszawa, dnia 13 marca2ol4r



Stronica......?11.......

NUMER REJESTRU PRAWA OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY 198251

R
u
b
r

k
a

Nr
kolejnl
wpisu

Nr zgloszenia 305342

Data zgloszenia 2O06-0 I -26

Data ogloszenia o zgloszeniu 2006-05-02

Pieruszeristwo

Prawo ochronne nr 198251 Data wydania decyzji o udzieleniu prawa

ochromego 2007-11-29

O udzieleniu prawa ochromego ogloszono

w WLrP nr 06 rok 2008

Data

wpisu
i

podpis

A

\amisko i imiq albo nazwa, miejsce albo siedziba uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy (miejscowofd,

rraj) oraz numer identylikacji podatkowej NIP, a takZe PESEL albo numer ident''Iikacyjny REGON, o ile zglaszajqc5r je wskazal.

Irena Jaocka, Warszawa, Polska

:9Ud.UD.U)
(podprs)

zot4.01.l
fuodpis)MONIKA SOBOLEWSKA, Waszawu:p3lrk" (a""., cr. 04.10.2011)

VICHAT- SOBOLEWSKI, Warsawa, Polska

B

Znak towarowy (znak lub odbitka naku, klasy €lement6w graficznych, rodzaj, kolory).

IRENAJAROCKA

c

Wykaz towari6w i klas towarowych
9 magnotycne nodniki danych, ply.ty /dyski/ z nagmniami, plyty fonograficae, kasety (wideo z grmi), dyski kompaktowe (audio video),
yski optyczne, programy komputerowe, gry telewizyjne 16 ksi4zki, albrmy, wydawnictwa, czasopisma, broszury, periodyki i inne publikacje,
otografie, materialy piSmieme, materialy szkoleniowe i instruktazowc, karty muzyczne ziryczenim1 Spiemiki, zeszyty, materiaty reklamowe
lakity. afisze. reklama za poSrednictwem sieci komputerowych, reklama telewizyjna i radiowa 35 uslugi reklamowe i produkcja reklam
:lewiljnych, radiowych, kinowych i poprzez siei komputerow4 i lnternet, uslugi w zakesie mrketingu i public relations, uslugi w zakresie
Bnskry?cji i systemafyzowmia wiadomoSci tekstowych i cfrowych, organizaoja wystaw handlowych i reklamowych, uslugi malej poligrafii,
ystryEricj; mttedalow reklamowych i rozpowszechnianie danych, dystrybucja,.rozpowszechnianie i uktualnianie material6w reklamowych,
i6$k, ulotek, druk6w i brosru, rozpowszechnimie ogloszeri reklanowych, reklama z po5redrictwem Intemetu, sieci komputerovych,
eklamy logosowe, publikacje tekst6w reklamowych, reklamy prasowe, reklamy radiowe i telewizyjne, usiugi mi4zme z logosmi, daonkmi
dZwigkmi -przesylanis diwiQku i obrazu 38 uslugi SMS, MMS, przesylmie inforucji tekstowej i obrazowej przy pomocy komputem,
:lefonia kom6rkowa, przesylanie informacji 41 wszelkie publikacje on-line, orgmizowmie konkus<iw edukacyjnych i/lub roz4rukowych,
,rganizowanie imprez o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, ustrugi wynajmu dekoracji, kostium6w i rekwizlt6w omz pomiesrcref do
e-l6w rozywkowych i studi6w nagrai oraz sprzptu radiowego, telewizyjnego, kinematogralicnego i nagrari produkcja fi1m6w, realizacja
neklakli

D

E

Kategoria znaku lub prawa ochronnego (wsp6lny znak towarowy, wsp6lny nak towarowy gwarancyjny, wsp6ln€ prawo ochronne)

orz regulamin znaku.

':,,, 

-

F

Wnioski o uniewa2nienie i sprzeciwy oraz decyzje dotycz4ce danego prawa ochronnego.

G

Reiestracja miQdzytrarodowa (adnotacja o rejestracji migdzynarodowej na podstawie zgloszenia lub r€jestracji

H

Data uniewaZnienia lub data i prryczyna rygasniQ€ia prawa ochronnego, zastu)ienie rejestracji krajowej r€jestracj{

l)alsru cias Mis6w ze stronicv......... Dalszy ciqg wpis6w na sronicy...............

zyttska


