
Opis identyfikacji wizualnej
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Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest udostępnienie narzędzia pozwalającego na konsekwentne tworzenie materiałów i spójną, klarowną komunikację.
Wyodrębnione na potrzeby opisu: logo, kolorystykę, typografię, kompozycję oraz przedstawione  przykłady key visual i akcydensów postrzegamy jako 
zbiór składników, których zestawione zależności i relacje, bardziej niż indywidualne atrybuty, budują naszą wizualną tożsamość.



cz.1 Znak graficzny
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Warianty znaku
Znak graficzny (logo) występuje w dwóch głównych wariantach przedstawionych powyżej. 
Zgodnie ze statutem klubu, znak graficzny zawiera postać gryfa wpisanego w tarczę (jako motyw przewodni w nawiązaniu do godła AZS), w barwie granatowej (w nawiązaniu do kolorystyki właściwej 
dla Gdańska wg. klucza AZS). Symbolika AWFiS została zawarta w napisie "AWFiS" zarówno w wersji podstawowej znaku jak i w wariancie z pełną nazwą klubu. Symbolika Gdańska została zawarta 
w nazwie "Gdańsk" zarówno w wersji podstawowej znaku jak i w wariancie z pełną nazwą klubu, dzięki czemu identyfikacja znaku graficznego klubu z miastem Gdańsk zyska na rozpoznawalności 
nawet dla osób, które nie znają herbu miasta lub jego elementów.
Wariantu podstawowego logo (złożonego z symbolu - tarczy) używamy we wszelkich materiałach komunikacyjnych i promocyjnych zgodnie z zasadami przedstawionymi w niniejszym opisie. 
Wariantu logo z pełną nazwą (złożonego z symbolu oraz logotypu) używamy wyłącznie w razie potrzeby wyraźnego zaznaczenia podmiotu lub wskazania pełnej nazwy. 

Wariant podstawowy Wariant z pełną nazwą

Symbol LogotypSymbol



Wersje Znaku - Wersja w języku angielskim
Jeśli zachodzi taka potrzeba, używamy wersji językowych znaku.
Wersje językowe znaku przygotowane są we wszystkich wariantach i wersjach kolorystycznych.
Wszelkie zasady stosowania, pozostają bezzmiennie analogiczne do wersji w języku polskim.
Aby zyskać na rozpoznawalności i ułatwić użytkowanie w wariancie z pełną (przetłumaczoną nazwą) nie występują polskie znaki.

Wariant podstawowy Wariant z pełną nazwą

Symbol Logotyp

Sport club

Symbol



Wersje znaku - Znak w pełnym kolorze
Wersje podstawowe znaku w pełnym kolorze stosujemy we wszelkich materiałach drukowanych oraz na-ekranowych, .
Wersje uproszczone stosujemy wyłącznie przy wymagających technikach produkcji tam, gdzie zastosowanie tint i walorów nie jest wskazane (np. haft, materiały z folii samoprzylepnej itp.).

Wersja podstawowa

Wariant podstawowy

Wariant z pełną nazwą

Wersja uproszczona



Wersje znaku - Znak achromatyczny
Achromatyczne wersje kolorystyczne znaku powstały na potrzeby zastosowań w druku jednokolorowym.
W przypadku czerni stosujemy 90% nafarbienia dla koloru podstawowego. 
W przypadku druku z jednego koloru spotowego stosujemy 100% nafarbienia dla koloru podstawowego. 

Wersja podstawowa

Wariant podstawowy

Wariant z pełną nazwą

Wersja uproszczona



Wariant podstawowy Wariant z Pełną nazwą

Sekcja gimnastyczna

Sekcja 
gimnastyczna

Wersje znaku - Znaki sekcji sportowych
Na potrzeby identyfikacji sekcji sportowych stosujemy wersje uzupełnione o nazwę wybranej sekcji. 



Spot: Pantone Reflex Blue

RGB: 13 / 24 / 88

HEX: #0D1858

CMYK: 100 / 88 / 0 / 37

Kolorystyka
Kolor granatowy, opisany powyżej jest podstawowym kolorem stosowanym w identyfikacji klubu. 
Na potrzeby materiałów drukowanych, używamy plików logo zapisanych w przestrzeni kolorystycznej CMYK.
Na potrzeby prezentacji na-ekranowych używamy plików logo zapisanych w przestrzeni kolorystycznej RGB. 
W przypadku druku z użyciem koloru spotowego stosujemy tinty o wartościach: 100%, 30%, 15%, 6% dla elementów cieniowanych podstawowej wersji kolorystycznej logo.  



Pole ochronne
Pole ochronne stanowi minimalny, dopuszczalny margines pomiędzy logo a wszelkimi innymi elementami graficznymi lub krawędziami formatu. 
W miarę możliwości  staramy się  stosować możliwie największe odstępy, dopasowane do specyfiki danego formatu. Szczególnie w przypadku 
zestawienia logo wraz z innymi znakami graficznymi na jednym formacie, zwiększenie bezpiecznego marginesu może okazać się konieczne.
Margines pola ochronnego określamy proporcjonalnie do wielkości logo na podstawie wysokości litery „a” zapisu literniczego użytego w logo. 

„a”



Wielkość Minimalna
Wielkość minimalna stanowi minimalny, dopuszczalny rozmiar, w jakim prezentujemy logo.
Należy unikać prezentacji logo o wysokości poniżej 90 px w zastosowaniach na-ekranowych.
W wysokiej jakości druku offsetowym nie stosujemy wysokości mniejszej niż 23 mm. W przypadku druku o niskiej rozdzielczości, w sitodruku, 
hafcie oraz na podłożach chłonnych, należy odpowiednieo zwiększyć rozmiar, kierując się specyfiką danej technologii i jej ograniczeniami.

90 px

23 mm



cz.2 Key visual
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Kolorystyka
Powyższe kolory stanowią zestaw używany w materiałach identyfikacji wizualnej. 
Używamy również przejść tonalnych oraz tint powyżej opisanych kolorów, a także bieli i jasnych odcieni szarości. 
W identyfikacji dominuje kolor podstawowy (granat) wraz z odcieniami niebieskiego oraz biel i szarości. 
Kolorów: czerwonego oraz koralowego, używamy wyłącznie do zaakcentowania pojedynczych elementów,
Unikamy stosowania czerni w tekście, oraz kolorów innych niż wyżej opisane w grafikach i fotografiach. 

RGB: 234 / 47 61
HEX: #EA2F3D
CMYK: 0 / 90 / 70 / 0

RGB: 255 / 82 / 75
HEX: #FF524B
CMYK: 0 / 78 / 63 / 0

RGB: 13 / 24 / 88
HEX: #0D1858
CMYK: 100 / 88 / 0 / 37

RGB: 0 / 78 / 153
HEX: #004E99
CMYK: 100 / 70 / 5 / 0

RGB: 7 / 95 / 179
HEX: #075FB3
CMYK: 90 / 60 / 0 / 0

Czerwony Koral Granat Niebieski (Ciemny) Niebieski (jasny)



Kompozycja
Układ kompozycyjny stanowi istotny element budujący wizualną tożsamość. 
Materiały graficzne tworzymy w oparciu o elementy i ich układ sprawiający  wrażenie ruchu, dynamiki i perspektywy. 
Trapezoidalny nagłówek i stopka,  z logo umieszczonym  na krawędzi przecięcia, przekątne (ukośne) linie i przejścia 
kolorów oraz przemyślana kompozycja fotografii, powinny działać wspólnie dla podkreślenia tych wartości. 

Nagłówek 

Stopka

Ukośne elementy podkreślające ruch 

Perspektywa i kierunek fotografii



Typografia
We wszelkich materiałach graficznych oraz dokumentach stosujemy wyłącznie powyższe kroje pisma.
Krój Bebas Neue stosujemy wyłącznie w nagłówkach oraz krótkich, pojedynczych hasłach. 
Tekst akapitowy składamy krojem Roboto w odmianach, pamiętając o zachowaniu stosownej interlinii.  
Wyjątek stanowią materiały stosowane w korespondencji e-mail, z uwagi na konieczność zastosowania fontów systemowych używamy kroju Tahoma.
W tekstach akapitowych unikamy stosowania czerni na rzecz ciemnej szarości (70% czerni). 

Roboto



Graficzna wersja maskotki klubu
Ilustracja maskotki  stanowi dodatkowy element - motyw graficzny, z możliwością zastosowania we wszelkich materiałach promocyjnych. 



Piktogramy
Zestaw piktogramów służy do identyfikacji sekcji sportowych. Piktogramy stosujemy w komunikacji klubowej dla wizualnego wyodrębnienia 
sekcji / dyscyplin sportowych. Piktogramów nie należy stosować jako lub zamiennie z logo. Do tych potrzeb używamy logo klubu w wersjach 
z nazwami sekcji sportowych. 



Plakat
Przykład plakatu „City Light”



Rollup
Przykładowy projekt banneru „Roll up” w dwóch wersjach kolorystycznych. 



Winder
Przykładowy projekt flagi typu „Winder”.



Social media
Przykładowe grafiki do postu w mediach społecznościowych



Banner www
Przykładowy projekt reklamy internetowej.



cz.3 Akcydensy
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Papeteria
Oficjalne dokumenty i korespondencję tradycyjną prowadzimy przy użyciu wzoru na wydrukowanym szablonie papeterii 
firmowej, w formacie A4. W miarę możliwości stosujemy duże marginesy (określone na rysunku po prawej stronie). 
Tekst akapitowy składamy krojem pisma Roboto w odmianie Light lub Regular, o wysokości 10,5 pt i interlinii 18 pt. Kolor tekstu 
akapitowego: 70-80% czerni (lub #333333). Druk szablonu papeterii jednokolorowy, spot (Pantone Reflex Blue) na wysokiej 
jakości, śnieżnobiałym papierze o gramaturze 100 g/m², przeznaczonym do późniejszego zadruku laserowego i atramentowego. 

640 px

50 mm

58 mm

15

70 mm



Teczka na dokumenty
Projekt teczki na dokumenty formatu A4.
Do druku zaleca się papier kredowy, matowy o wysokiej gramaturze, druk obustronny CMYK, foliowanie matowe (jednostronnie) z ewentualnymi uszlachetnieniami  lakierem UV .



Wizytówki
Wzór wizytówki. 
Do druku wizytówek zaleca się papier kredowy, matowy o wysokiej gramaturze, druk obustronny CMYK, foliowanie matowe 
lub aksamitne (dwustronne) z ewentualnymi uszlachetnieniami  lakierem UV .



Szablon korespondencji email
Na potrzeby komunikacji email, używamy kroju pisma Tahoma.
Treść wiadomości składamy wysokością pisma 13px z interlinią 20 px, kolor szary. 
Dla treści wyróżnionych stosujemy odmianę bold, wyróżnienie kolorem granatowym. 
Dla wyróżnionych nagłówków w treści (np. powitanie) stosujemy wysokość nieprzekraczającą 
16px oraz wyróżnienie kolorem.  

Greetings! 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Regards,

Leszek Blanik
Prezes Klubu 

+48 601 981 867
prezes@azsawfis.pl

Klub Sportowy AZS AWFiS Gdańsk
ul. Czyżewskiego 30a, 80-336 Gdańsk

tel. 601-981-867 (sekretariat)
azsawfis.pl

�  �  �

Tahoma 16 px# 0D1858

Tahoma Bold 14 px

640 px

600 px

# 0D1858

Tahoma 13 px
Interlinia 20 px

# 59595C

Tahoma 12 px
Interlinia 20 px

# 59595C



Prezentacja multimedialna
Przykład prezentacji na-ekranowej. Prezentacje tworzymy w formacie 1920 x 1080 px. 
Użycie kroju Bebas Neue staramy się ograniczyć wyłącznie do tytułów i nagłówków. Unikamy tworzenia slajdów o dużym zagęszczeniu i informacji tekstowej, starając się się zachować 
czysty i lekki wygląd slajdów, o przewidywalnym układzie kompozycyjnym. Slajdy złożone z dużej ilości tekstu lub grafik staramy się podzielić na kilka oddzielnych. 
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