
KSIĘGA ZNAKU



Kolorystyka znaku

CMYK = 0/0/0/100
RGB = 0/0/0/0
PANTONE Process Black C

Folia ORACAL 070

CMYK = 20/30/85/5
RGB = 134/126/44
PANTONE 872 C

Folia ORACAL 091



Wersje kolorystyczne

Wersja monochromatyczna do stosowania Wersja monochromatyczna do stosowania 

CMYK = 0/0/0/100
RGB = 0/0/0/0
PANTONE Process Black C

Folia ORACAL 070

CMYK: 0/0/0/0
RGB: 255/255/255
PANTONE: White

Folia ORACAL 010



Minimalna odległość między logotypem a innymi elementami graficznymi określana 
jest przez podane wartości.

Jeżeli zachodzi potrzeba umieszczenia logotypu wraz z innymi znakami, logotyp 
Klubu Absolwentów oraz znak sąsiedni powinny być dopasowane pod względem skali. 
Znaki powinny być wycentrowane horyzontalnie.

W określonych przypadkach może zaistneć potrzeba zastosowania logotypu w wersji 
uproszczonej bez hasła. Logotyp w wersji uproszczonej powinien być stosowany ze 
względu na czytelność znaku w reprodukcji.

Pole ochronne znaku

Logotyp uzupełniający
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Logotyp może być umieszczany na tłach przy zachowaniu wystarczającego kontrastu

Logotyp może być umieszczany na zdjeciach w neutralnych miejscach (np. niebo)

Logotyp może być umieszczny na tłach z zachowaniem odległości od elementów

Logotyp nie może być stosowany na absorbujących i złożonych tłach

Logotyp nie może być umieszczany na kształtach sugerujących, że są częścią znaku

Logotyp nie może być umieszczany na tłach ze zbyt małym kontrastem

Logotyp nie może być umieszczany na tłach, które zmniejszają jego czy-
telność lub rozbijają wizualny układ graficzny.

Jest to szczególnie ważne przy reprodukcji znaku w małych rozmiarach. 
Logotyp w podstawowej wersji kolorystycznej jest preferowaną wersją 
do zastosowania. Logotyp powinien być stosowany na białym tle, jeżeli 
występuje taka możliwość.

Stosowanie logotypu / tła



Nie stosuj obrysów

Nie przechylaj, obracaj, odbijaj logoytypu Nie stosuj cienia

Nie zmieniaj kolorów logotypu Nie zmieniaj fontu logotypu

KLUB ABSOLWENTÓW UW
RÓŻNE HISTORIE JEDEN KLUB

Należy zawsze stosować logotyp przesłany przez 
Klub Absolwentów UW lub pobrany ze strony 
www.klubabsolwentow.uw.edu.pl. 
Zabronione jest odtwarzanie lub modyfikowanie logotypu.

Nie należy zmieniać wyglądu logotypu (kształtu, proporcji 
i koloru), używać gradientów i przezroczystości ani rozciągać 
i obracać poszczególnych elementów. Wskazane jest wyłącznie 
stosowanie logotypu w wersji podstawowej lub uzupełniającej.

Stosowanie logotypu / nieprawidłowe wykorzystanie



W przypadku materiałów, na których logotyp Klubu Absolwentów UW będzie 
stosowany wspólnie z logotypem Uniwersytetu Warszawskiego, należy umieszczać 
oba logotypy w górnej części projektu, zachowując pola ochronne obu znaków. 
Logotyp Uniwersytetu Warszawskiego powinien zostać umieszczony w lewym górnym 
rogu, logotyp Klubu Absolwentów UW centralnie na osi projektu oraz wycentrowany 
względem logotypu Uniwersytetu Warszawskiego w wielkości 90%.

Stosowanie logotypu Klubu Absolwentów UW z logotypem Uniwersytetu Warszawskiego

90%



Kontakt

Uniwersytet Warszawski
Klub Absolwentów
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
e-mail: kontakt@absolwent.uw.edu.pl
tel. (22) 55 20 728

Biuro Klubu Absolwentów UW
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
ul. Dobra 56/66, lok. 0.111, parter


