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SÜMBOOLIKA KASUTAMISE KORD

I Üldsätted
1.1

Käesolev kord sätestab Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni (edaspidi ESTA) sümbolite
kasutamise tingimused ja korra.

1.2

ESTA sümboliteks on logo, pitsat, lipp ja rinnamärk.

1.3

ESTA sümboleid kasutatakse väärikalt.

II Sümboolika kasutamine
2.1 Logo
2.1.1

ESTA logo kujutab endast kombinatsiooni helesinisel taustal olevast silmast, kollasel taustal
olevast kõrvast, rohelisel taustal olevast suust ja punasel taustal olevast käest, mille kõrval
asetseb tekst ESTA ning selle all Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon.

2.1.2

ESTA logo kasutatakse üldjuhul värviliselt. Juhul kui trükitehnilised või muud põhjused seda
takistavad võib ESTA logo kasutada must-valgena.

2.1.3

ESTA logo kasutatakse ESTA kirjaplangil, dokumendiplangil, trükistel, visiitkaartidel,
tunnistustel, tõenditel, tänukirjadel, koduleheküljel, reklaamidel, kutsetel, meenetel ja
rinnamärgil.

2.1.4

ESTA logo kasutamisel peab trükitehniline teostus ning trükiste, infokandjate, meenete vms
kvaliteet olema laitmatu.

2.2 Pitsat
2.2.1

ESTA pitsat on rohelise värvitooni ja ovaalse kujuga.

2.2.2

ESTA pitsatiga kinnitatakse ESTA tänukirjad ja tunnistused.

2.2.3

ESTA pitsatit võib kasutada veel tõendite, väljavõtete ja ärakirjade tõestamiseks.

2.2.4

Pitsatit kasutatakse koos eesistuja trükitud nime ja allkirjaga. Pitsati jälg läbib eesistuja
trükitud nime 5-10% ulatuses.

2.2.5

ESTA pitsati hoidmise kohustus on eestseisuse liikmel.

2.3 Lipp
2.3.1

ESTA lipukangas on valget värvi, mille keskel asetseb ESTA logo.

2.3.2

ESTA lipu normaalmõõtmed on 165 x 105 cm.

2.3.3

ESTA lipp heisatakse ESTA liikmeskonna ühistel ettevõtmistel.

2.3.4

ESTA lippu võib kasutada miitingutel, demonstratsioonidel ja rongkäikudes.

2.3.5

ESTA lippu võib muudel juhtudel kasutada eestseisuse kirjalikul loal.

2.3.6

ESTA lippu hoitakse ESTA juriidilisel aadressil.

2.3.7

ESTA lippu tuleb kohelda väärikalt ja kui lipp on muutunud kasutamiskõlbmatuks, tuleb see
sündsal viisil hävitada.

2.4

Rinnamärk

2.4.1

ESTA rinnamärk on ESTAsse kuulumise väliseks tunnuseks, mis sümboliseerib liikmete
ühistunnet.

2.4.2

Rinnamärgil on kujutatud ESTA logo.

2.4.3

Rinnamärgi normaalmõõdud on 12 x 28 mm. Rinnamärk on valmistatud niklist,
emailiimitatsiooniga ja läikiv.

2.4.4

Rinnamärki võivad kanda kõik ESTA liikmed.

2.4.5

Rinnamärki saavad osta kõik ESTA liikmed. Hinna kehtestab ESTA juhatus igaaastase
otsusega.

2.4.6

ESTA juhatusel on õigus kinkida rinnamärk ESTA liikmele.

2.4.7

ESTA rinnamärki tuleb kohelda väärikalt ja kui märk on muutunud kasutamiskõlbmatuks,
tuleb see sündsal viisil hävitada.

