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1. Znak 

Znak jest głównym elementem tożsamości wizualnej Fundacji Promovendi. Dzięki swojej 

formie i kolorystyce zapewnia wizualną odrębność. Symbol ten przedstawia trzy elementy, 

które tworzą jedną wspólną formę – symbol otwartej księgi oraz układ literniczy 

„PROMOVENDI” rozdzielony płaskim dyskiem. 

 Konstrukcja symbolu 

Aby opisać konstrukcję i wzajemne odległości poszczególnych elementów symbolu założona 

została wielkość “a” równą jednej z krawędzi kwadratu. 

 Budowa znaku 

Znak ten tworzą: układ literniczy - napis „PROMOVENDI” oraz znak książki, oddzielone 

płaskim dyskiem. 

 

Dopuszcza się również zastosowanie logo w wersji poziomej. 
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2. Kolorystyka  

 Kolorystyka – wersja podstawowa 

Podstawowa kolorystyka logo to kolory: granatowy, niebieski i szary. Dokładne parametry tej 

kolorystyki podaje tabela zamieszczona poniżej. 

 

 

 

 Granatowy Niebieski Jasny szary (dysk) 

CMYK 91/55/0/45 100/24/0/19  0/0/0/13 

RGB 12/63/139 0/158/207 223/223/222 

RGBA 0c3f8bff 009ecfff dfdfdeff 

HSL 153/214/76 138/255/104 43/4/223 

 

 Kolorystyka – wersja monochromatyczna 

Logotyp może być wykorzystywany także w wersji monochromatycznej. W takim przypadku 

parametry kolorystyczne będą przedstawiały się następująco: 

  

1 a 2 a 
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1 b 2 b 

 

 
Ciemny szary (kart 

księgi oraz napis 1) 

Jasny szary (karty 

księgi i napis 2) 

Jasny szary (dysk) 

CMYK 0/0/0/70 0/0/0/20 0/0/0/13 

RGB 77/77/77 204/204/204 223/223/222 

RGBA 4d4d4dff ccccccff dfdfdeff 

HSL 0/0/77 0/0/204 43/4/223 

 

  

3 a 4 a 

  

3 b 4 b 

 

 Ciemny szary  Biały Jasny szary (dysk) 

CMYK 0/0/0/40 0/0/0/100 0/0/0/13 

RGB 153/153/153 255/255/255 223/223/222 

RGBA 999999ff ffffffff dfdfdeff 

HSL 0/0/153 0/0/255 43/4/223 
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 Kolorystyka – pozostałe wersje 

 

 

 

 

 Granatowy Niebieski Jasny szary (dysk) 

CMYK 91/55/0/45 100/24/0/19  0/0/0/13 

RGB 12/63/139 0/158/207 223/223/222 

RGBA 0c3f8bff 009ecfff dfdfdeff 

HSL 153/214/76 138/255/104 43/4/223 

 

 

 

 

 Niebieski Jasny szary Jasny szary (dysk) 

CMYK 100/24/0/19  0/0/010 0/0/0/13 

RGB 0/158/207 230/230/230 223/223/222 

RGBA 009ecfff e6e6e6ff dfdfdeff 

HSL 138/255/104 0/0/230 43/4/223 
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 Kolorystyka – wersja jednokolorowa / grawerowanie 

W przypadku druku jednokolorowego lub grawerowania posługujemy się tylko konturem 

logotypu. Przedstawia się on wówczas:  

 

 

 

Grubość konturu w kartach księgi powinna wynosić 5 px, a konturu liter 4 px. Dopuszcza się 

ewentualne zmniejszenie grubości konturu, jeśli będzie to wymagane przy określonym 

zastosowaniu. 

 Kolorystyka  - występowanie na różnych tłach 

Znak może być umieszczany na tłach wywodzących się z jego gamy kolorystycznej. Dla 

czytelności logo dopuszczalne kolory tła różnią się w zależności od wersji. Dla wersji 

kolorowej i monochromatycznej znaku dopuszczalne są następujące kolory tła: 

Biały – 0/0/0/0 

Czarny 0/0/0/255 
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3. Pole podstawowe znaku  

Pole podstawowe określa minimalną odległość znaku od krawędzi płaszczyzny, na której się 

znajduje. Ma to zapewnić dobrą identyfikację wizualną znaku i jego autonomiczny charakter. 

To samo pole obowiązuje dla wszystkich wersji kolorystycznych znaku. 

 

4. Pole ochronne znaku 

Pole ochronne znaku określa minimalna odległość znaku od innych elementów graficznych 

takich jak tekst, zdjęcia, ilustracje czy inne obiekty. 



9 

 

 

Przy ustalaniu pola ochronnego wokół znaku należy posłużyć się jednostkę podstawową, za 

którą przyjmujemy element o krawędzi równej krawędzi kwadratu o boku a. Element ten 

odkładamy prostopadle od najbardziej wysuniętego miejsca z każdej strony.  

5. Skalowanie 

Znak należy skalować proporcjonalnie w całości, nie rozdzielając poszczególnych elementów, 

uwzględniając jego pole ochronne. Umożliwi to zachowanie wszystkich wartości 

plastycznych. Zasada skalowania znaku wraz z jego polem ochronnym jest jednakowa dla 

wszystkich wersji kolorystycznych.  

6. Wielkość minimalna 

Wielkość minimalna wysokości dla logo wynosi 20 px - w wersjach poziomych, oraz 35 px w 

wersjach standardowych.   

7. Topografia 

W logo wykorzystana została czcionka: Book Antiqua Bold 

Promovendi - szerokość odstępu między literami: 0%  
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8. Ochrona Znaku 

Dla prawidłowego funkcjonowania znaku i jego spójności plastycznej niedopuszczalne są 

następujące działania: 

 Deformacja – rozdzielania elementów, niewłaściwe skalowanie znaku lub skalowanie 

jego elementów osobno, zmiana położenia poszczególnych elementów 

  

                

NIE STOSOWAĆ 

 

        NIE STOSOWAĆ  

 

 

 

  

 

 

        NIE STOSOWAĆ  

 Zmiana koloru znaku bądź jego części inna niż opisana w księdze znaku 

 Umieszczanie znaku na agresywnym lub niewyraźnym tle 
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NIE STOSOWAĆ 

 

 

NIE STOSOWAĆ 

 

 Umieszczanie innych elementów w polu ochronnym znaku 

 

NIE STOSOWAĆ 

 Zmiana czcionki, jej wielkości i proporcji na inne niż projektowana 

    

 

 

Zaproszenie 


