O logotipo da IOGKF - nosso símbolo de família

O logotipo da IOGKF não é um símbolo que representa o Karate Goju-Ryu de
Okinawa como um estilo.

PONTOS CHAVE








O escritório administrativo da IOGKF Internacional é o proprietário legal global do logotipo
da IOGKF, que é uma marca registrada.
O logotipo representa apenas a IOGKF. Nenhum outro grupo de Goju-Ryu, Karate
ou de artes marciais é representado pelo logotipo da IOGKF.
Os países membros da IOGKF em situação regular têm o privilégio de ter controlo exclusivo
sobre o uso do logotipo e nome da IOGKF naquela organização, incluindo o uso em
qualquer mercadoria, literatura ou produto dentro da sua organização.
Os países membros representativos da IOGKF em situação regular têm o privilégio de
exibir uma placa com o nome e o logotipo da IOGKF e do Karate Goju Ryu tradicional de
Okinawa.
Pessoas que não são da IOGKF ou ex-membros da IOGKF nunca têm permissão para
usar o logotipo em nenhuma circunstância.

BREVE HISTÓRICO DO LOGOTIPO






O fundador da IOGKF, Sensei Morio Higaonna, inspirou-se para ter um logotipo
criado para representar a organização que ele estava a criar.
 O design externo do logotipo é parte de um símbolo usado anteriormente
pelo Yoyogi Dojo.
 O design interno do logotipo é o brasão da família do Sensei Chojun Miyagi.
- Nota: O Sensei Morio Higaonna recebeu permissão da família do Sensei Chojun
Miyagi para incorporar o seu brasão de família no logotipo.
O Sensei Morio Higaonna apresentou o logotipo da IOGKF pela primeira vez em julho de
1979 na reunião de fundação da IOGKF em Poole, Inglaterra.
O logotipo representa o objetivo comum compartilhado por todos os membros da IOGKF de
proteger e preservar o Goju-Ryu Karate-do tradicional para as gerações futuras.
Desde 1979, o logotipo tem sido o símbolo de identificação da International Okinawan
Goju-ryu Karate-do Federation. Representa apenas a IOGKF.

EXPLICAÇÃO DO LOGOTIPO






O nome Goju-ryu significa estilo duro e suave. O Sensei Higaonna foi inspirado a incluir um
elemento macio (o exterior redondo) e uma estrutura rígida (o brasão da família Miyagi
quadrado) para ajudar a representar isso.
O logotipo também pode ser relacionado com o Céu e a Terra, que é conhecido como
‘Kenkon’ na língua japonesa tradicional porque o Céu é frequentemente representado como
circular e a Terra como angular na cultura de Okinawa.
Para simplificar, o logotipo é referido como ‘o logotipo da IOGKF’.

ESTADO ATUAL DO LOGOTIPO





Os Instrutores-Chefes dos países membros da IOGKF recebem permissões específicas sobre
como usar o logotipo.
O escritório administrativo da IOGKF Internacional protegeu o logotipo da IOGKF de
inúmeros abusos e usos indevidos cometidos por não membros da IOGKF.
Suspeitas de violações ou uso indevido do logotipo da IOGKF podem ser relatadas ao
Instrutor Chefe do país / Kambukai ou para admin.office@iogkf.com
O não cumprimento das solicitações para cessar o uso indevido do logotipo da IOGKF fará
com que o assunto seja encaminhado para a Taskforce de Proteção de Logotipo da IOGKF. A
Taskforce também pode optar por envolver a IOGKF Legal no processo.

Nota especial: O logotipo da IOGKF é 1 de 4 marcas registradas criadas e de propriedade legal do
escritório administrativo da IOGKF International.
1. O Logotipo da IOGKF:
2. A sigla: IOGKF
3. O nome completo (Inglês): International Okinawan Goju-ryu Karate-do Federation
4. O nome completo (Japonês): 国際沖縄剛柔流空手道連盟

