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TULIPAN - MOTIVET
RETNINGSLINJER FOR BRUKEN
*****

"Tulipanmotivet er utformet av grafikeren Børge Nebel, København.
Lions i Norge (Multippel-distrikt 104) har kjøpt motivet og fått eneretten til bruken av det.
I våre rettigheter inngår også retten til å godkjenne at andre Lionsdistrikter og klubber får
bruke merket, men da betinget av at nedenstående retningslinjer blir fulgt.
"Tulipanmotivet" skal kun brukes i forbindelse med Lions kamp mot narkotika.
Farger
Selve motivet skal trykkes i tre farger, såfremt det er teknisk og økonomisk mulig, nemlig:
Rød
Pantone nr. 179 C
Grå
Pantone nr. 425 C
Grønn
Pantone nr. 362 C
Dersom man må begrense fargetrykket til to, en eller ingen farger, kan motivet unntagelsesvis
trykkes slik:
2 farger:

Rød og grønn:

Den grå fargen erstattes med svart i 70% punkt raster
65 linjer eller størst mulig rastertetthet.
1 farge:
Rød:
Den grå fargen erstattes som nevnt ovenfor.
Grønn erstattes med svart i 40 % punktraster 65 linjer
eller størst mulig rastertetthet.
Ingen farge:
Svart erstatter alle farver.
Grå og grønn farge erstattes som nevnt ovenfor.
Rød erstattes ved at tulipanen fremstår i hvitt med
konturene trukket opp med svart.
Denne nødløsningen bør man forsøke å unngå.
Typografi
NEI TIL NARKOTIKA plasseres på en linje, slik det fremgår av skissen. Skriftstørrelsen må
tilpasses motivets størrelse.
Høyden på skriftlinjen må maksimalt utgjøre 1/15 av motivhøyden (målt fra øverste punkt på
den røde tulipanen til underkant av stilken).
Lionsmerket
Dette plasseres i det nederste hjørnet til venstre, slik det fremgår av skissen. Lionsmerkets
størrelse avpasses etter motivets størrelse etter følgende hovedretningslinjer:
1) Lionsmerket bør ikke inngå i de helt små størrelser som merkater (format 32x36 mm).
2) På små formater, der motivets høyde er 20 cm eller mindre, må Lionsmerket
maksimalt være 1/15 av motivhøyden.
3) På større formater skal Lionsmerket gjengis forholdsmessig.
På stor plakat, der motivets høyde eksempelvis er 50 cm, må Lionsmerket maksimalt
utgjøre 1/20, altså 25 mm.

Plassering av motivet på gjenstander
Motivet bør alltid ha en hvit eller meget lys bakgrunn og være omgitt av rikelig med luft.
Det egner seg derfor ikke til gjengivelse på forholdsvis små gjenstander som kulepenner og
lignende.
Bruk av kunstnernavn
Dersom motivet brukes på A 4-format eller større, skal signaturen gjengis i det nederste
hjørnet til høyre.
Ved informasjon om tilgjengelig materiell i forbindelse med kampanjeopplegg eller ved
informasjon til avisene, skal følgende tekst gjengis:
"Narkotikakampanjens motiver utformet av grafikeren Børge Nebel, København. "
Internasjonal godkjennelse
Lions Clubs International har i brev av 2. april 1987 gitt Lions i Norge tillatelse til å bruke
Lionsmerket sammen med "tulipanmotivet".
Dersom "tulipanmotivet" skal brukes av Lions utenfor Norge, må hvert enkelt land søke om
tillatelse fra Det internasjonale styret. De internasjonale bestemmelsene går ut på at
guvernørrådet i de respektive land i tillegg må gi sitt samtykke til bruken.

(Skisse, som viser plassering,
kan fås ved henvendelse til lionskontoret)
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