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URZĄD PATENTOWY 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

ŚWIADECTWO OCHRONNE 
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności 
przemysłowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1410 z późn. zm.) zostało udzielone na 
rzecz: 

KOTUCHNA ŁUKASZ SPORT PASSION, Mikołów, Polska 

PRAWO OCHRONNE 
NR 300112 

NA ZNAK TOWAROWY 

przedstawiony w niniejszym świadectwie 

Prawo ochronne 
trwa od: 2016-03-22 

Warszawa, 2018-01-23 
· J , 

1·~1•1. \ 

Z upoważnienia Prezesa 

Urzędu Patentowego 
M 

mgr Marc:i:'1 Zaknewski 
NACZELNIK WYDZW.U 



ZNAK TOWAROWY 

SPORT 
PASSION 

Klasyfikacja elementów graficznych: 27 .05.0 I 26.13.25 



Data zgłoszenia: 2016-03-22 

Numer zgłoszenia: Z.453972 

Pierwszeństwo: 

Data wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego: 2017-06-07 

Numer prawa ochronnego: R.300112 

o udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono w WUP 1/2018 

Uprawniony: 

KOTUCHNA LUKASZ SPORT PASSION, Mikołów, Polska 

Wykaz towarów przyporządkowanych do odpowiednich klas towarowych: 
28 bloki startowe -artykuły sportowe; bobsleje; buty łyżwiarskie, łyżwy; buty łyżwiarskie, łyżwy; deski snowboardowe; 
hokejowe kije; krawędzie nart; łyżwy; naciągi do rakiet; naciągi do rakiet naturalne; nagolenniki -artykuły sportowe; 
nakolanniki -artykuły sportowe; narty; narty -krawędzie; narty -pokrycie ślizgów -; wiązania do nart; wosk do nart; 
torby na narty i deski surfingowe ; narty surfingowe; narty wodne; ochraniacze -części strojów sportowych; ochraniacze 
-części strojów sportowych; ochraniacze łokci -artykuły sportowe; piłki do gier; pokrycie ślizgów nart; przyrządy 
do ćwiczeń fizycznych; przyrządy do zjeżdżania z góry po śniegu; naciągi do rakiet; rakiety do gry; rękawice -
akcesoria do gier; rękawice do gier; rowery treningowe stacjonarne; rolki do rowerów treningowych stacjonarnych; 
sanki-artykuły sportowe; siatki -artykuły sportowe; skóra focza -pokrycia na narty; skrobaczki do nart; stacjonarne 
rowery treningowe; stoły do tenisa stołowego; ślizgi nart -pokrycie; stoły do tenisa stołowego; tenisowe aparaty do 
wyrzucania piłek ; tenisowe siatki; torby na narty i deski surfingowe; treningowe rowery stacjonarne ; wosk do 
nart; bobsleje; buty łyżwiarskie, łyżwy; buty łyżwiarskie, łyżwy; deski snowboardowe; hokejowe kije; krawędzie 
nart; łyżwy; naciągi do rakiet; naciągi do rakiet naturalne; nagolenniki -artykuły sportowe; nakolanniki -artykuły 
sportowe; narty; narty -krawędzie; narty -pokrycie ślizgów; wiązania do nart; wosk do nart; narty surfingowe; narty 
wodne; przyrządy do zjeżdżania z góry po śniegu; sanki -artykuły sportowe; siatki -artykuły sportowe; skrobaczki do 
nart; stacjonarne rowery treningowe; stoły do tenisa stołowego; tenisowe siatki; torby na narty i deski surfingowe; 
treningowe rowery stacjonarne; wosk do nart; 39 informacja o transporcie; organizowanie wycieczek; organizowanie 
wycieczek morskich; osoby towarzyszące podróżnym -usługi ; pilotowanie; rezerwowanie miejsc na podróże; podróżni -
transport ; podróżni -usługi osób towarzyszących -; rezerwacja miejsc na podróż; rezerwacja miejsc na podroż; rezerwacja 
transportu; wypożyczanie samochodów; informacja o transporcie; pośrednictwo w transporcie; transport -rezerwacja 
-; turystyka -zwiedzanie; organizowanie wycieczek; wycieczki morskie -organizowanie -; wypożyczanie bagażników 
dachowych; zwiedzanie turystyczne; 41 chronometria na imprezach sportowych; usługi związane z organizowaniem i 
obsługą dyskotek; gimnastyka -instruktaż; imprezy sportowe -chronometraż ; informacja o imprezach rozrywkowych; 
informacja o rekreacji; kluby zdrowia -poprawianie kondycji -usługi ; kultura fizyczna; wypożyczanie sprzętu do 
nurkowania; obozy sportowe -organizowanie ; obozy wakacyjne -usługi - rozrywka; organizowanie i prowadzenia 
warsztatów -szkolenia; organizowanie i prowadzenie zjazdów; organizowanie konkursów -edukacja lub rozrywka; 
organizowanie obozów sportowych; organizowanie zawodów sportowych; prowadzenie zajęć fitness; rozrywka; 
informacja o rozrywce; rozrywka -widowiska; sport -wypożyczanie sprzętu -z wyjątkiem pojazdów; udostępnianie 
obiektów i urządzeń sportowych; udostępnianie ośrodków rekreacji; usługi trenera osobistego; usługi trenerskie; 
organizowanie i prowadzenie -warsztatów-szkolenia; wynajmowanie kortów tenisowych; wynajmowanie obiektów 
sportowych; informacje o wypoczynku; wypożyczanie sprzętu do nurkowania; wypożyczanie sprzętu sportowego; 
wypożyczanie sprzętu sportowego z wyjątkiem pojazdów; zawodowe poradnictwo - porady w zakresie edukacji lub 
kształcenia; zawody sportowe -organizowanie; organizowanie i obsługa zjazdów; 


