
MANUAL DO STOSOWANIA RAMY GRAFICZNEJ



LOGOTYP – WERSJA MONOCHROMATYCZNA

Znak w wersji monochromatycznej  
należy stosować na jednolitych tłach. 

W przypadku tła utrudniającego czytelność znaku,  
należy zastosować białe pole ochronne.
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LOGOTYP – POLE OCHRONNE

Pole ochronne określa minimalną odległość znaku od krawędzi  
płaszczyzny na której się znajduje. Jest to obszar na którym  
nie powinna się znajdować żadna obca forma graficzna.

 Respektowanie pola ochronnego znaku zapewnia jego dobrą czytelność.



Używanie znaku bez stosowania białego pola ochronnego na tłach innych 
niż białe możliwe jest jedynie gdy kolor tła nie osłabia czytelności znaku. 
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ZASADY STOSOWANIA ZNAKU – REPRODUKCJA NA JEDNOLITYCH TŁACH



Znak można stosować na fotografiach. Wygląda on najkorzystniej  
na fotografii o jednolitym planie. W przypadku stosowania znaku na tle  
obniżającym jego czytelność należy stosować białe pole ochronne.

W przypadku stosowania znaku bezpośrednio na fotografii używamy  
wersji monochromatycznej. Dobór wersji kolorystycznej uzależniony 
jest od stopnia nasycenia tła.
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ZASADY STOSOWANIA ZNAKU – REPRODUKCJA NA FOTOGRAFIACH



ZASADY KONSTRUKCJI BELKI LOGOTYPOWEJ

WERSJA PODSTAWOWA:

WERSJA MONOCHROMATYCZNA:



ZASADY KONSTRUKCJI BELKI LOGOTYPOWEJ – DUŻA LICZBA LOGOTYPÓW

WERSJA PODSTAWOWA:

WERSJA MONOCHROMATYCZNA:

W przypadku większej ilości logotypów (współorganizatorów, partnerów, patronów 
medialnych) belkę można rozbudować do 2 lub 3 rzędów logotypów. 

Logotyp ścieżki Mikrogranty NGO odpowiada wówczas wysokości jednego  
rzędu logotypów i jest wyrównany do górnej krawędzi belki.

Pod logotypem ścieżki Mikrogranty NGO 
nie jest dozwolone umieszczenie innych 
logotypów.



PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA BELKI LOGOTYPOWEJ
(MATERIAŁY DRUKOWANE - PLAKATY, ULOTKI)



MATERIAŁY WEB (FACEBOOK)

Na grafikach do mediów społecznościowych  
nie umieszczamy logotypów.



MATERIAŁY WIDEO (FILMY, SPOTY)

PLANSZA POCZĄTKOWA: 

Materiay filmowe otwiera plansza z logotypem ścieżki. 

PLANSZA KOŃCOWA:

Materiały filmowe zamyka plansza z pełną belką logotypową projektu.



PLANSZE NA EKRANY (W BARBARZE, MPK I BIBLIOTEKACH):

RAMA GRAFICZNA: 

Plansze na ekrany oznaczane są analogicznie do plakatów, tj. według podstawowej wersji ramy graficznej.

SPECYFIKACJA:

• plansza na ekrany w Barbarze: 1920 x 1080 px; format .jpg lub .png 
• plansze na ekrany w autobusach i tramwajach MPK: 1150 x 720 px; format .jpg lub .png 
• plansze na ekrany w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej MBP: 1366 x 798 px; format .jpg lub .png 


