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Podstawowa forma logo
Logo firmujące Budżet Obywatelski Olsztyna
powstało z połączenia obowiązującego logo
miasta w wersji negatywowej (na pantonie 186)
ze sloganem o tresci "DECYDUJE". Slogan
(w tym samym kolorze panton 186) dokomponowany został w formie ustawionych pionowo sylab
z prawej strony logo, na całej jego wysokości.
W efekcie powstał monochromatyczny,
jednorodny znak, zawierający w sobie
obowiązujące logo Olsztyna i slogan.

Pole podstawowe
(kolor szary pokazuje zakres pola podstawowego'
nie jest integrakną cześcią logo)
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Pole ochronne
ramka określa zakres pola,
nie jest integralną częścią znaku

Pole ochronne jest minimalnym
polem wokół znaku, na którym
nie może wystąpić żadna obca
forma graficzna, ma zastosowanie w przypadku użycia znaku
w polu nieograniczonym
(np. artykuł w prasie).
Pole podstawowe jest minimalnym polem wokół znaku,
na którym nie może wystąpić
żadna obca forma graficzna,
ma zastosowanie w przypadku
użycia znaku
w polu ograniczonym
(np. kaseton, baner
reklamowy).

Logo w skali szarości
Wersję w skali szarości używamy, gdy wersja kolorowa
nie jest możliwa,na przykład w czarno-białej reklamie
prasowej, ulotce.

Logo w wersji czarno-białej
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Wersja
kolorowa

Logo występuje w wersji kolorowej
i w odcieniu szarości. Kolorystykę
podano w systemie PANTON, a także
przedstawiono wartości dla druku
czterobarwnego(CMYK) oraz dla zastosowań ekranowych (internet, TV)
system RGB
UWAGA: kolory przedstawione
w opracowaniu są jedynie symulacją kolorów docelowych z drukarki.
Kolory należy dobierać zgodnie
z przedstawionymi
wartościami.

C- 0
M- 0
Y- 0
K - 47

szary 423

R - 151
G - 149
B - 142

Wersja
w odcieniu
szarości

Slogan

Kroje pisma zastosowane
w logotypie i sloganie
W zapisie logotypu użyto czcionkę
Zurich Condensed BT.
W zapisie sloganu zastosowano
czcionkę Zurich UBlkExBt.

Logotyp
pierwotnego
znaku

Zurich Condensed BT – logotyp

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuwxyz
1234567890
Zurich UBlkExBt – slogan

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuwxyz
1234567890

W materiałach drukowanych sugeruje się
uzycie prostej, czytelnej i ogólnie dostępnej
czcionki Arial CE.

