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Logo

1.1

01

budowa znaku

Podstawowy znak firmowy.
Znak monochromatyczny,
pomarańczowy.
Sygnet znaku może funkcjonować
niezalaeżnie od logotypu.

logotyp

sygnet
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Logo

1.2.1

wersja podstawowa znaku

Podstawowy wariant znaku jest
uzupełniony o wersję czarną. Do
stosowania w drukach i na podłożach,
które umożliwiają użycie tylko jednego,
czarnego koloru.

Identyfikacja wizualna. Wytyczne

01

warianty znaku / wersje kolorystyczne
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Logo

1.2.2

01

warianty znaku / wersja na ciemnym tle

Znak w wersji podstawowej może
występować na jednorodnych tłach
w skali od białego do 30 % czarnego
oraz od 80 – 100 % czarnego.
W pozostałych wypadkach, czyli
w zakresie 31 – 79 % nasycenia tła,
stosujemy logo monochromatyczne
czarne lub w negatywie, białe.

K 0 – 30%

K 30

Identyfikacja wizualna. Wytyczne

ACADEMICA

K 80 – 100%

K 90

2018

5

Logo

1.2.3

01

warianty znaku / wersja monochromatyczna w negatywie

Wersję uzupełniającą znaku na
jednolitych tłach, włącznie z wariantem
w inwersji, stosujemy jeśli z powodu
ograniczeń technologicznych lub
wymogów projektu nie może być
zastosowany znak podstawowy.
W zakresie nasycenia tła: K = 0–50 %
stosujemy czarny znak, a w zakresie:
K= 51–100 % znak w inwersji.
Wariant w inwersji ma dostosowaną
grubość liter oraz światła pomiędzy
poszczególnymi elementami znaku.
Niedopuszczalna jest prosta zmiana
koloru czarnego znaku podstawowego
na biały i umieszczenie go na ciemnym
tle. Należy korzystać z odpowiednika
pliku z logotypem w inwersji.

K 0 – 50 %
K 40
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Logo

1.3

01

pole ochronne znaku

Pole ochronne zapewnia odpowiednią
prezentację logotypu w otoczeniu
innych znaków lub elementów
graficznych i powinno być
bezwzględnie przestrzegane.

x

x

0,7 x

0,8 x
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Logo

1.4

01

pełna nazwa Fundacji w stosunku do logo

Pełna nazwa Fundacji funkcjonuje
niezależnie od znaku. Jednocześnie, jeśli
znajduje się w jego towarzystwie, to jej
proporcje powinny być nie mniejsze niż
wskazane na ilustracji.

x

x

Fundacja Studentów i Absolwentów
Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie ACADEMICA

2x
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Logo

1.5

Minimalny rozmiar logotypu powinien
być bezwzględnie przestrzegany.
Określony jest też minimalny rozmiar
sygnetu do specjalnych zastosowań:
np. favicon na stronę www.
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minimalne rozmiary logo
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DRUK

EKRAN

min. 7 mm

min. 22 px

DRUK

EKRAN

min. 5 mm

min. 14 px
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Logo

1.6

nie w obrysie

bez efektów 3D

bez efektu drop shadow

bez zmiany wypełnienia znaku

na tle o zbyt małym kontraście

bez zmiany proporcji

bez obracania

nie na pstrokatym tle
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Typografia

2.0

font podstawowy _ Acumin

Font uzupełniający do zastosowań biurowych, korespondencji
wewnętrznej.
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krój pisma podstawowy i uzupełniający

Pro

ABCDEFGHIJKLMNOPQRTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Acumin Pro Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Acumin Pro Semibold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Acumin Pro Bold

font uzupełniający_ Calibri

ABCDEFGHIJKLMNOPQRTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Calibri Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Calibri Bold
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Kolorystyka

3.1

03

kolorystyka znaku

Logotyp Fundacji może występować
tylko w 3 opisanych kolorach.
Niedopuszczalna jest zmiana
kolorystyki znaku. Jedynym
odstępstwem może być sytuacja,
w której użyta jest technika suchego
tłoku na papierze barwionym w masie
lub hot stamping – np. folia metaliczna.

CMYK: 0/70/80/0

CMYK: 40/30/30/100

CMYK: 0/0/0/0

PANTONE: 173 C/166 U

PANTONE: BLACK C/U

RGB: 211/69/30

RGB: 30/30/30

RGB: 255/255/255

HEX: D3461E

HEX: 1E1E1E

HEX: FFFFFF

GREYSCALE: K-100
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Kolorystyka

3.2

03

kolorystyka ogólna

Kolory podstawowe
Przedstawiony tu zestaw kolorów
przewidziany jest do użycia w drukach
własnych i dotyczy elementów tła,
elementów graficznych lub akcentów
literniczych.

CMYK: 0/70/80/0

CMYK: 40/30/30/100

CMYK: 50/0/30/0

PANTONE: 173 C/166 U

PANTONE: BLACK C/U

PANTONE: 7472 C/U

RGB: 211/69/30

RGB: 30/30/30

RGB: 119/184/163

HEX: D3461E

HEX: 1E1E1E

HEX: 77B8A3

Kolor tekstu w druku

K 100
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Wizytówki

4.1

04

wizytowka osobowa

awers

rewers

Fundacja Studentów i Absolwentów
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
ul. Rostafińskiego 10, 30-072 Kraków
+48 12 617 37 48
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Wizytówki

4.2

04

wizytówka ogolna

awers

rewers

Fundacja Studentów i Absolwentów
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
ACADEMICA
30-072 Kraków, ul. Rostafińskiego 10
biuro@academica.org.pl
+48 12 637 20 79

NIP 677-21-64-561
BANK PEKAO SA 97 1240 4559 1111 0000 5420 0483
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Papier firmowy

5.1

05

papier firmowy

Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA
30-072 Kraków, ul. Rostafińskiego 10 | biuro@academica.org.pl | +48 12 637 20 79
NIP 677-21-64-561 | BANK PEKAO SA: 97 1240 4559 1111 0000 5420 0483
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Kraków, 22 marca 2017

Szanowny Pan
Sekretarz Generalny PSDF

Paweł Winnicki
Polska Akademia Nauk,
Stacja rolnictwa doświadczalnego w Lublinie
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