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preZentacja logo wizerunek logo powinien być zawsze 
dobrze widoczny i nie zakłócony ze strony 
sąsiadujących z nim tekstów lub grafiki. 
znak w tej postaci używany ma być we 
wszelkiego rodzaju drukach, oraz na 
stronie internetowej.

7 mm

najmniejszy dopuszczalny wymiar aplikacji 
logo wynosi 7 mm

4 księga znaku prezentacja logo



Proporcje logo zamku wynoszą 25:24. 
Przedstawiony obok schemat ma za 
zadanie ułatwić reprodukcję oraz wyko-
nanie logo. opis proporcji logo zapobiega 
również jego zniekształceniom podczas 
skalowania.

konStrukcja logo

5 księga znaku konstrukcja logo
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wys. k

pole podstawowe logo

pole ochronne logo

wys. k

pole podStawowe 
i pole ochronne

Logo zamku ma formę otwartą, co po-
woduje, że potrzebne jest ustalenie pola 
ochronnego dla zasadniczych elementów 
logotypu. Pole ochronne wyznaczają 
2 moduły logo. Pole podstawowe wyzna-
cza minimalny obszar, na którym można 
prezentować logo. Żadna krawędź pola 
prezentacji nie może znaleźć się bliżej 
logo niż jest to określone na schemacie.
Pole ochronne określa wokół logo ob-
szar, na którym nie powinien znaleźć się 

żaden inny element graficzny lub tekst. 
obydwa te pola zabezpieczają logo przed 
zniekształceniem optycznym i gwaran-
tują jego czytelność. Przy ustaleniu pola 
podstawowego posłużono się wysokością 
litery k ustawionej prostopadle do każdej 
z krawędzi pola znaku. w przypadku pola 
ochronnego odległość wynosi 2k.

6 księga znaku pole podstawowe i pole ochronne



kolorYStYka Paleta kolorów została zainspirorwa 
zamkiem i jego otoczeniem. kolorystyka 
odzwierciedla nie tylko kulturę i historię 
zamku, ale także energię młodego designu.

11 księga znaku kolorystyka



KOLORYSTYKA

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

wizytówka dyrektor Zamku

wizytówka Zamku i pracowników

Użycie kolorów

12 księga znaku kolorystyka

pantone 1925 C
C=0 M=100 Y=55 K=0
#E50048

pantone 2995 C
C=90 M=11 Y=0 K=0
#00A1E0



Skala SZarości

14 księga znaku skala szarości

70% czerni



logo w kontrZe użycie wersji achromatycznej, w sytuacji 
kiedy logo umieszczone jest na czarnej lub 
ciemnej apli.

16 księga znaku logo w kontrze



zmiana treści elementu 

typograficznego

zmiana pozycji elementu 

graficznego

zmiana proporcji znaku do 

typografii

niedoZwolone 
manewrY

zmiana umieszczenia nazwy

31 księga znaku niedozwolone manewry



stosowanie na tle innych 

elementów graficznych

stosowanie kilku kolorów

32 księga znaku – niedozwolone manewry

niedoZwolone 
manewrY




