i masz wszystko
Podstawowa księga znaku
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1.

Kolorostyka
Kolorystyka jest istotnym
czynnikiem kształtującym tożsamość
i sposób postrzegania znaku.

RGB 237 111 40
HEX/HTML ed6f28
CMYK 0 67 88 0

RGB 175 56 101
HEX/HTML af3865
CMYK 25 87 31 13

RGB 17 119 182
HEX/HTML 1177b6
CMYK 85 45 6 0

Kolory alternatywne znaku:

i masz wszystko
W zależności od rodzaju kreacji w jakiej wykorzystamy znak graficzny
(np.druk lub internet) zależy dobór palety. Obok określono palety
zawierające składowe barwy do wykorzystania w danej technice.

RGB 255 255 255
HEX/HTML ffffff
CMYK 0 0 0 0

Kolory podstawowe fontu:

CMYK, PANTONE - druk akcydensów oraz materiałów marketingowych.
HEX, RGB - wszystkie formy kreacji stosowanych na
potrzeby internetu oraz materiałów prezentowanych w formie elektornicznej
np. podczas prezetacji lub wizualizacji.

3

Kolory podstawowe znaku:

RGB 94 92 100
HEX/HTML 5e5c64
CMYK 61 52 42 34

RGB 15 144 71
HEX/HTML 0f9047
CMYK 84 16 91 3
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Wersje
kolorystyczne
Podstawowym zestawem
kolorystycznym jest tło o
barwie białej (CMYK 0 0 0 0)

oraz znaku graficznego składającego się z zestawu barw: RGB
(237 111 40), (175 56 101), (17
119 182), (15 144 71)

Dopuszczalne jest użycie
kolorów alternatywnych
jedynie w następujących
zestawach:
tło: CMYK (0 67 88 0)
font i znak: biały (CMYK 0 0 0 0)
tło: CMYK (25 87 31 13)
font i znak: biały (CMYK 0 0 0 0)
tło: CMYK (85 45 6 0)
font i znak: biały (CMYK 0 0 0 0)
tło: CMYK (84 16 91 3)
font i znak: biały (CMYK 0 0 0 0)

Skala
szarości

FONT:
HSB 0 0 35
RGB 88 88 88
HEX/HTML 585858
CMYK 63 55 54 29

2.
Logotyp jest
elementem tożsamości
wizualnej Gminy Żagań

Podstawowa wersja znaku składa się
z tekstu graficznego „GMINA ŻAGAŃ”
u góry znaku oraz tekstu „i masz wszystko”
znajdującego się pod znakiem graficznym.
Całość osadzona jest na na jednolitym tle.
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Znak graficzny

i masz wszystko
Logo inspirowane takimi hasłami jak rodzina i szczęście.
Bo gmina pracuje na szczęście rodzin w niej mieszkających.

Zabrania się modyfikacji znaku wbrew
zaleceniom zawartym w księdze znaku.

Prosty, jasny i optymistyczny przekaz. Bez udziwnień.
Każdy chce mieć swój dom i rodzinę.
I w Gminie Żagań można mieć to wszystko.
Stąd hasło: I MASZ WSZYSTKO
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Podstawowa
forma
znaku
Preferowaną formą
prezentacji logotypu
jest
szary tekst
CMYK (61 52 42 34)

i masz wszystko
Pole podstawowe jest optymalnym, minimalnym
obszarem dla umieszczenia znaku w określonym polu
zamkniętym na tle. Znak nie może zbliżyć się do krawędzi pola.

na jednolitym białym tle
(CMYK 0 0 0 0),

który stanowi pole podstawowe.
Znak graficzny płynnie
przechodzi między kolorami:
CMYK (0 67 88 0)
CMYK (25 87 31 13)
CMYK (85 45 6 0)
CMYK (84 16 91 3)
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Alternatywna
forma
znaku
Dopuszczalne
jest używanie znaku
w formie alternatywnej

Alternatywna forma
znaku zawiera te same
składowe kolorystyczne
co wersja podstawowa:
szary tekst
CMYK (61 52 42 34)
na jednolitym białym tle
(CMYK 0 0 0 0),

który stanowi pole podstawowe.
Znak graficzny płynnie
przechodzi między kolorami:
CMYK (0 67 88 0)
CMYK (25 87 31 13)
CMYK (85 45 6 0)
CMYK (84 16 91 3)
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Obszar wokół znaku, w obrębie którego nie może się pojawić
żadna obca forma, zarówno graficzna jak i tekstowa. Określana
jako połowa wysokości litery G w haśle „GMINA ŻAGAŃ”.

a

Minimalne
pole
ochronne
Obszar wokół znaku,
w obrębie którego nie
może się pojawić żadna
obca forma, zarówno
graficzna jak i tekstowa

1/2a

i masz wszystko
Siatka modułowa określa podstawowe proporcje i wielkości w budowie znaku graficznego.
Stosowana jest w przypadku odwzorowania ich na powierzchniach wielkoformatowych, gdzie
zastosowanie formy elektronicznej jest niemożliwe.

- Pole ochronne

Wszelkie umieszczanie
logo (każdej z wersji)
w formie innej, niż
określona w księdze
znaku, musi się odbyć
za zgodą Gminy Żagań
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i masz wszystko

Skalowanie
i minimalne
rozmiary
Dopuszczalne jest jedynie skalowanie
znaku z zachowaniem jego proporcji.

i masz wszystko

Wielkość minimalna znaku
to najmniejszy rozmiar, przy którym
znak nie traci swej czytelności i przy
której jego odwzorowanie
w technikach wdrożeniowych
jest optymalne.

i masz wszystko
16 mm
i masz wszystko

Minimalna wielkość fontu przy tejście
„i masz wszystko powinna wynosić 8 pkt.

Podczas projektowania należy ściśle przestrzegać regół dotyczących
rozdzielczości i wielkości logotypu.
Dla materiałów internetowych: 72-92 DPI
Dla materiałów drukowanych (np coldset, offset): min 150 DPI - zalecane 300

W projektach wilkoformatowych
zaleca się używania wektorowej
formy loga.
Należy unikać stosowania znaku
poniżej jego wielkości minimalnej.
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i masz wszystko

Zastosowano pole ochronne
o transparencji 30%.

i masz wszystko

Transparentne logo
na kontrastowym tle

i masz wszystko

odpowienie umiejecowienie
alternatywnego znaku

i masz wszystko

Optymalnie umiejscowienie
podstawowego znaku

i masz wszystko

Optymalnie umiejscowienie
podstawowego znaku

Transparentne logo na jasnym tle

Optymalnie umiejscowienie
alternatywnego znaku

Alternatywne umiejscowienie
alternatywnej wersji kolorystycznej

i masz wszystko

Optymalnie umiejscowienie
podstawowego znaku

Występowanie
znaku
na różnych
tłach
Stosując znak graficzny na tle,
dopuszcza się przyjmowanie
tła przez obszar ochronny tylko
w przypadku gdy jest ono
jednolite lub o niskim kontraście
w stosunku do znaku.
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hasło!

i masz wszystko
X

X

źle: przekecony znak

źle: nie zachowano
pola ochronnego

i masz wszystko
X

X

źle: znak znajduje się w polu ochronnym

źle: niska rozdzielczość logotypu

i masz wszystko

i masz wszystko
X

źle: niski kontrast

Niedopuszczalne
modyfikacje

X

źle: przekręcony znak

Należy zwrócić szczególną
uwagę na występowanie pola
ochronnego w którym nie powinny znajdować się inne elementy.
Częstym błędem jest używanie
plików o złej rozdzielczości
w stosunku do przeznaczenia
oraz stosowanie niewłaściwej
przestrzeni barw.
Dla materiałów drukowanych
używamy wyłącznie składowych
CMYK. Nieprzwidłowe jest
konwertowanie wprost
materiałów w przestrzeni RGB
W CMYK.

3.
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Typografia

Magion

W Logotypie Gminy Żagań
użyto dwóch rodzaji kroju.
Tekst „GMINA ŻAGAŃ”
wykorzystuje font Magion.
To przedstawienia tekstu pod
znakiem graficznym o treści „i
masz wszystko” wykorzystano
font Arial Rounded MT
w odmianie Bold
Magion

i masz wszystko
Arial Rounded MT

aąbcćdeęfghklłmnńoópqrsśtuvwxyzżź
1234567890
AĄBCĆDEĘFGHKLŁMNŃOÓPQRSŚTUVWXYZŻŹ
Arial Rounded MT

abcdefghklmnoópqrstuvwxyz1234567890
ABCDEFGHKLMNOÓPQRSTUVWXYZ

Słownik pojęć
CMYK - skrót literowy od ang. nazw podstawowych kolorów farb drukarskich: Cyan, Magneta,
Yellow, blacK, stosowanych powszechnie w druku kolorowym.
RGB – powszechny model przestrzenibarw, opisywanej współrzędnymi RGB. Jego nazwa powstała z złożenia pierwszych liter angielskich nazw barw: R – red (czerwonej), G – green (zielonej) i B - blue (niebieskiej).
Pantone - System identyfikacyjny kolorów opracowany przez firmę Pantone. Kolory oznaczone
są numerami z oznaczeniami dodatkowymi jak np. fluorescencja, metaliczność itp. Wykorzystywany w druku ze względu na dużo bogatszą paletę kolorów mozliwych do uzyskania.
HEX - skrót od szesnastkowego systemu liczbowego (ang. Hexadecimal). Służy do opisywania
koloru na potrzeby kreacji internetowych. Każdy kolor składa się z 6 znaków poprzedzonych
znakiem #. Na przykład #FF0000 - kolor czerwony.
Forma podstawowa znaku - wzorcowa wersja znaku zaprojektowana do powszechnego stosowania na wszystkich nośnikach.
Forma rozszerzona znaku - pochodna formy podstawowej znaku, zaprojektowana do stosowania w szczególnych, ściśle okreslonych sytuacjach, na wybranych nośnikach.
Kolorystyka wzorcowa - przyjety przez firmę, ściśle określony zestaw kolorów.
Logo - znak firmowy, stanowiący połączenie sygnetu i logotypu.
Logotyp - typograficzna interpretacja nazwy firmy, część znaku firmowego
Wariant monochromatyczny - przedstawienie elementów graficznych w formie jednobarwnej.
Wielkość minimalna - ustalona wielkość minimalna wielkość znaku graficznego, w której może
zostać zastosowany, bez strat na czytelności.
DPI (dots per inch – punkty na cal) – są miarą rozdzielczości urządzeń wyjściowych (drukarka,
ploter, naświetlarka) określenie to stało się tak popularne, że jest potocznym zamiennikiem dla
określenie PPI, które to właśnie jest miarą rozdzielczości obrazów rastrowych (zdjęć)
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i masz wszystko

