
księga znaku



IDENTYFIKACJA

logo



CMYK  45  0  100  0

CMYK  0  0  0  100

PANTONE  376 C

RAL 6018

ORACAL 063 Lime-tree green

PANTONE  Black C

CMYK  100  0  0  0

CMYK  0  0  100  0

PANTONE  Proces Cyan C

PANTONE  Proces Yellow C

CMYK  0  100  100  0

CMYK  0  50  100  0

PANTONE  485 C

PANTONE  151 C

IDENTYFIKACJA

kolorystyka
Kolory zastosowane w logo.

Kolory CMYK proszę traktować
jako wyjściowe przy konwersji
na RGB.
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LOGO

wersja pozioma
Wersja podstawowa. 

Logo Skolnity zwyczajowo
występuje na jednolitym 
zielonym tle.
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Wersja używana w sytuacji, 
kiedy znak występuje na 
pionowym tle.

Logo Skolnity zwyczajowo
występuje na jednolitym 
zielonym tle.

LOGO

wersja pionowa
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LOGO

niejednolite tło
Wersja używana w sytuacji, 
kiedy znak występuje 
w otoczeniu innych elementów 
i nie ma możliwości 
zastosowania zielonego tła.
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LOGO

achromatyczne
Wersja achromatyczna
wykorzystywana jest 
w sytuacjach kiedy nie ma 
możliwości operowania kolorem.

A

A

B

pozytyw:
Wersja do stosowania
na jasnych tłach, 
pionowa i pozioma

B negatyw:
Wersja do stosowania
na ciemnych tłach, 
pionowa i pozioma
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LOGO

pole ochronne
Minimalny obszar bezpieczny, 
margines wokół znaku, który 
zapewnia czytelność.
Powinien być on pozbawiony
wszelkich elementów graficznych,
wypełniony wyłącznie jednolitym
tłem. Pole ochronne wyznacza 
również bezpieczną odległość logo 
od krawędzi formatu, strony.
Dla łatwiejszego i dokładniejszego
wyznaczania pola ochronnego
zamiast konkretnych wymiarów,
zależnych od skali - zastosowano
jednostkę występującą w samym
logo [a]
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LOGO

niewłaściwe
stosowanie

ingerencja w znak, zmiana 
kroju pisma

dodawanie cieni, obrysów etc. zmiana kompozycji znaku zmiana kolorystyki znaku

zmiana proporcji elementów 
znaku

obracanie znakuzmiana proporcji znakuumieszkanie kolorowej wersji 
znaku na innym tle niż zielone
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Skolnity



IDENTYFIKACJA

sygnet



IDENTYFIKACJA

sygnet
Istotnym elementem
identyfikacji jest sygnet. 
Zwyczajowo umieszczany
na zielonym tle.
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poprawne użycie niewłaściwe użycie

umieszczanie sygnetu
na kolorowym tle, bez 

zestawienia z zielonym

zmiana kolorystyki
sygnetu

stosowanie
odbicia lustrzanego

obracanie sygnetu

sygnet umieszkamy 
zawsze na zielonym 
tle

w przypadku braku 
możliwości 
umieszczenia sygnetu 
na zielonym tle, musi 
on występować w 
zestawieniu z zielonym 
elementem

SYGNET

błędne użycie
Sygnet w wersji full coulor, 
powinien być zawsze umieszczony 
w towarzystwie koloru zielonego.

Obok zostały przedstawione 
poprawne i niewłaściwe formy użycia 
sygnetu. 
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poprawne
KADROWANIE ZNAKU

niepoprawne
KADROWANIE ZNAKU

SYGNET

kadrowanie
Kadrując sygnet należy uważać,
żeby nadmiernie nie przyciąć
istotnych elementów znaku tj:
- głowa pingwina
- całe skrzydło
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IDENTYFIKACJA

użycie logo
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NOŚNIKI IDENTYFIKACJI

ubrania
Przykład aplikacji logo na 
kolorowych koszulkach.

W przypadku użycia logo 
na tle innym niż zielone 
stosujemy wersję logo 
z zielonym polem (str.5), 
pozwalającą zachować 
charakterystyczne 
zestawienie kolorystyczne.
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NOŚNIKI IDENTYFIKACJI

plakat
Przykład umieszczenia logo 
sponsora na plakacie.
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NOŚNIKI IDENTYFIKACJI

gadżety
Przykłady użycia logo na 
gadżetach reklamowych.


