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Priedas / Appendix 3

REKLAMOS SCHEMA / ADVERTISING SCHEME
I ir II vairuotojų vardų lipdukai organizatorių neišduodami. Pirmoji vardo raidė ir pilna pavardė kartu su šalies,
išdavusios licenziją, vėliava, turi būti priklijuoti abiejuose automobilio šonuose ant galinių stiklų.
Reikalavimai:
- Šriftas - Baltas „Helvetica“
- Aukštis - 6 cm
- Linijos storis - 1 cm
- Pavardė - Pirma raidė didžioji, kitos - mažosios
- Fonas - Permatomas
- I vairuotojo vardas - viršuje abejuose pusėse.
NAMES. Organizer not issued. The first letter of the first name of the driver and the full surnames, along
with the flags of the ASN issued their licenses, must be glued on the car's two rear side windows.
Inscriptions shall meet the follow conditions:
- Be a white „Helvetica“ font;
- the great first letter of the First and last name;
- Capital leter of 6 cm high and 1 cm thick lines;
- The name of the first driver must be above on both sides of the car.
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Ant priekinio stiklo galima tik LASF pateikta reklama, bet kokia kita reklama ant priekinio automobilio stiklo arba
apsauginėje šio lipduko zonoje (10 cm į visas puses) draudžiama. Lipdukas privalo būti klijuojamas nuo priekinio stiklo
viršutinės briaunos. Iš vidinės pusės galima klijuoti bet kokio aukščio tik tamsinančios plėvelės juostą. Ant šios plėvelės negali būti
jokios iš išorės matomos reklamos.
On the windscreen allowed only the advertisement provided by LASF. Any other advertising on the windscreen or in the protective
area of this sticker (10 cm in all directions) is prohibited. Sticker must be glued from the upper edge of the windscreen. From the
inside allowed to stick only a darkened tape at any height. This tape can not contain any visible advertisement from the outside.
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