
PODSTAWOWE ZASADY 
UŻYWANIA ZNAKU GRAFICZNEGO

KSIĘGAZNAKU



GENEZA POWSTANIA LOGO

Nowe logo wywodzi się ze starego znaku graficznego i nawiązuje do niego w każdym elemencie.



LOGO PODSTAWOWE NA JASNYM I CIEMNYM TLE

Logo podstawowe używamy wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Ma ono pierwszy priorytet użycia. Należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniego 

pola ochronnego i właściwej kolorystyki określonej na dalszych stronach BrandBook’a.



LOGO UZUPEŁNIAJĄCE NA JASNYM I CIEMNYM TLE

Wersja uzupełniająca jest wskazana do stosowania tylko w przypadku, gdy niemożliwe jest wykorzystanie wersji podstawowej. Nie powinna być ona 

stosowana jako zamiennik równy wersji podstawowej



LOGO MONOCHROMATYCZNE NA JASNYM, CIEMNYM ORAZ NIEBIESKIM TLE



KOLORYSTYKA PODSTAWOWA

CMYK

90 / 60 / 0 / 0

0 / 100 / 100 / 0

22 / 27 / 39 / 0

0 / 0 / 0 / 0



PALETY KOLORYSTYCZNE

CMYK

90 / 60 / 0 / 0

0 / 100 / 100 / 0

22 / 27 / 39 / 0

PANTONE SOLID C

PANTONE 307 C

PANTONE 485 C

PANTONE 453 C

0 / 0 / 0 / 0 WHITE

255 / 255 / 255 #FFFFFF

RGB

62 / 104 / 174

255 / 0 / 0 

194 / 178 / 155

HEX

#3E68AE

#FF0000

#C2B29B

PRINT

WEB



POLE OCHRONNE LOGO



MINIMALNE WIELKOŚCI LOGO

szerokość: 15mmszerokość: 40mm

Minimalne wielkości logo dotyczą przede wszystkim materiałów drukowanych. Wykorzystując logo w materiałach cyfrowych należy kierować się przede 

wszystkim zachowaniem czytelności znaku na wszystkich urządzeniach, na których logo będzcie odtwarzane w danym formacie.



NIEDOZWOLONE KONFIGURACJE LOGONIEDOZWOLONE KONFIGURACJE LOGO



PRAWIDŁOWE NAZEWNICTWO

Właściwą do stosowania nazwą Związku jest pełna - Wielkopolski Związek Piłki Nożnej - bądź też skrócona - Wielkopolski ZPN. Wskazane formy można 

traktować równorzędnie.

W komunikacji tekstowej nie należy używać zwrotu „WZPN". Skrót ten jest używany przez Polski Związek Piłki Nożnej do określania ogółu wojewódzkich 

związków piłkarskich, w związku z czym nie jest to wersja jednoznacznie identyfikująca Wielkopolski Związek Piłki Nożnej.

Skrót "WZPN" jest używany wyłącznie w wersji uzupełniającej logotypu. Należy pamiętać, że znak graficzny i tekst wspólnie tworzą logotyp jako całość 

i nie występują odrębnie jako element identyfikacji!"



TYPOGRAFIA

CZCIONKA PODSTAWOWA SUGEROWANE WIELKOŚCI I TYPY CZCIONKI

Cabin
Google Font

REGULAR Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Nam id mauris felis. Sed accumsan, turpis at eleifend feugiat, nisl 

urna laoreet nulla, et luctus velit elit eu arcu. 

BOLD Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Nam id mauris felis. Sed accumsan, turpis at eleifend feugiat, nisl 

urna laoreet nulla, et luctus velit elit eu arcu. 

ITALIC Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam id 

mauris felis. Sed accumsan, turpis at eleifend feugiat, nisl urna laoreet 

nulla, et luctus velit elit eu arcu. 

0123456789

Tytuł (20pt Bold)

Podtytuł (20pt Regular)

Tekst podstawowy (12pt Regular)

Wyróżnienie tekstu 1  (12 pt Bold)

Wyróżnienie tekstu 2 (12pt Italic)

Wynik 0:0 (20pt Bold)



TYPOGRAFIA - CZCIONKA ALTERNATYWNA

CZCIONKA ALTERNATYWNA SUGEROWANE WIELKOŚCI I TYPY CZCIONKI

Tahoma

123456789

REGULAR Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 

elit. Nam id mauris felis. Sed accumsan, turpis at eleifend feugiat, 

nisl urna laoreet nulla, et luctus velit elit eu arcu. 

REGULAR Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Nam id mauris felis. Sed accumsan, turpis 

at eleifend feugiat, nisl urna laoreet nulla, et luctus velit 

elit eu arcu. 

Tytuł (20pt Bold)

Podtytuł (20pt Regular)

Wyróżnienie tekstu 1  (12 pt Bold)

Wynik 0:0 (20pt Bold)

Tekst podstawowy (12pt Regular)



PAMIĘTAJ!

Stosując logo

Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej

trzymaj się specyfikacji zawartej w Księdze Znaku!

ul. Warmińska 1

60-622 Poznań

+48 61 679 48 30

sekretariat@wielopolskizpn.pl

www.wielkopolskizpn.pl

Wielkopolski Związek Piłki Nożnej




