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Maskotka
Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 17 sierpnia 2001 r.
Przedmiotem wzoru zdobniczego jest maskotka.
Istotę wzoru stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w
kolorystyce, kształcie i układzie linii.
Przedmiot wzoru w widoku z przodu przedstawiono na załączonych
fotografiach, z których fotografia nr 1 przedstawia maskotkę pluszową a fotografia
nr 2 figurkę ceramiczną. Maskotka ma kształt stojącego lwa o sylwetce człowieka,
ubranego w letni mundur komisarza policji i jest wykonana w kilku wersjach; z
pluszu w różnych rozmiarach i z ceramiki. Mundur składa się z czarnych spodni,
czarnego paska z białą klamerką i niebieskiej koszuli lub podkoszulka z czarnymi
pagonami. Lew na głowie ma czarną czapeczkę z daszkiem. Na czapce ma trzy
białe gwiazdki. Lew jest w kolorach złoto - brązowych o dużej głowie otoczonej
rudawą grzywą, która zasłania małe uszy. Pomiędzy szeroko otwartymi,
niebieskimi oczami, o ciepłym spojrzeniu, ma osadzony szeroki nos z czarnym
czubkiem, a poniżej niego uśmiechnięty pysk. Wąsy są wykonane w postaci
czarnych kropek.
Pluszowy lew wykonany w dużych rozmiarach, na czarnych pagonach
koszuli ma trzy gwiazdki a daszek czapki ma wykończony białą plisą.
Lew jest bosy, w wykonaniu pluszowym ma granatowe podeszwy natomiast
w wykonaniu ceramicznym ma namalowane na każdej stopie cztery pazuiy.
Lew w postaci ceramicznej figurki jest ubrany w koszulę z krótkimi
rękawami zapinaną na czarne guziki po lewej stronie lwa jest przypięty do

kieszonki koszuli emblemat policji, natomiast prawa kieszonka jest zapięta na
czarny guzik, przy czym górne kończyny lwa przypominają duże, bezpieczne i
opiekuńcze ręce męskie, z których prawa jest kciukiem oparta o pasek natomiast
lewa swobodnie opada wzdłuż tułowia i wyprostowaną dłonią dotyka spodni.
Lew w wykonaniu pluszowym jest ubrany w podkoszulek, którego rękawy
są zakończone łapami a po lewej stronie klatki piersiowej lwa jest przypięty do
podkoszulka w jednej z wersji emblemat policji, natomiast w innych wersjach
napis „POLICJA" lub „POLICJA WROCŁAW", które nie stanowią znamion
zgłaszanego wzoru.

Zastrzeżenia ochronne
1. Maskotka, znamienna tym, że ma kształt stojącego lwa o sylwetce człowieka,
ubranego w letni mundur komisarza policji, który składa się z czarnych spodni,
czarnego paska z białą klamerką i niebieskiej koszuli lub podkoszulki, z
czarnymi pagonami, na głowie ma czarną czapeczkę z trzema białymi
gwiazdkami i daszkiem, natomiast lew jest w kolorach złoto - brązowych o
dużej głowie otoczonej rudawą grzywą, która zasłania małe uszy, pomiędzy
szeroko otwartymi niebieskimi oczami o ciepłym spojrzeniu ma osadzony
szeroki nos z czarnym czubkiem, a poniżej niego uśmiechnięty pysk z wąsami
w postaci czarnych kropek, jak pokazano na załączonych fotografiach nr 1 i 2
oraz modelu.
2. Maskotka, według zastrz. 1, znamienna tym, że jest wykonana w postaci
pluszowej przytulanki, jak pokazano na fotografii nr 1.
3. Maskotka, według zastrz. 2, znamienna tym, że na głowie ma czarną czapeczkę
z daszkiem wykończonym białą plisą, jak pokazano na fotografii nr 1.
4. Maskotka, według zastrz. 2, znamienna tym, że jest ubrana w podkoszulek,
którego rękawy są zakończone łapami a po lewej stronie klatki piersiowej lwa
jest przypięty do podkoszulka emblemat, jak pokazano na fotografii nr 1.

5. Maskotka, według zastrz. 2, znamienna tym, że jest ubrany w podkoszulek,
którego rękawy są zakończone łapami a po lewej strome klatki piersiowej lwa
jest przypięty do podkoszulka napis, jak pokazano na fotografii nr 1..
6. Maskotka, według zastrz. 2, znamienna tym, że lew jest bosy i ma granatowe
podeszwy, jak pokazano na fotografii nr 1.
7. Maskotka, według zastrz. 1, znamienna tym, że jest wykonany w postaci
ceramicznejfigurki,jak pokazano na załączonych fotografii nr 2 i modelu.
8. Maskotka, według zastrz. 7, znamienna tym, że lew jest ubrany w koszulę z
krótkimi rękawami zapinaną na czarne guziki, natomiast prawa kieszonka jest
zapięta na czarny guzik, jak pokazano na fotografii nr 2 i modelu.
9. Maskotka, według zastrz. 7, znamienna tym, że na lewej kieszonce koszuli ma
emblemat, jak pokazano na fotografii nr 2 i modelu.
10. Maskotka, według zastrz. 1, znamienna tym, że na czarnych pagonach koszuli
ma trzy gwiazdki, jak pokazano na modelu.
11. Maskotka, według zastrz. 7, znamienna tym, że lew jest bosy, a na każdej
stopie namalowane cztery pazury, jak pokazano na fotografii nr 2 i modelu.

