UCHWAŁA

Nr XVIJl/148/20

RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE
z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie ustanowienia znaku graficznego logo Gminy Polanów oraz zasad jego stosowania

Na podstawie art. 18 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca l 990r. o

samorządzie

gminnym (Dz. U.

2019 poz. 506) oraz art. 3 ust.i i 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1978r. o odznakach
i mundurach (Dz. U. z 2016 r„ poz. 38)

Rada Miejska w Polanowie uchwala, co

§ 1. Ustanawia

się

znak graficzny - logo Gminy Polanów, zwany dalej „logo", którego wzór

zawierający szczegółową budowę

§ 2.

Szczegółowe

§ 3. Wykonanie
§ 4.
Urzędowym

Uchwała

następuje:

oraz

kolorystykę

stanowi

załącznik

nr 1 do

zasady stosowania logo zawiera załącznik nr 2 do

uchwały

powierza

wchodzi w

życie

się

Burmistrzowi Polanowa.

po

upływie

14 dni od dnia jej

uchwały.

uchwały.

ogłoszenia

w Dzienniku

Województwa Zachodniopomorskiego.

·'IEEW<,u\:Jti~ ~

Załącznik

Nr 1 do

uchwały

Nr XVIIl/148/20

Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 30 stycznia 2020 r.

OPIS BUDOWY ZNAKU GRAFICZNEGO - LOGO GMINY POLANÓW

1. Logo Gminy Polanów - ogólna charakte1ystyka

Gmina

./

GORY

./

POŁNOCY

Logo nadaje się do różnorodnego wykorzystania (w szczególności: reklama, internet, plakaty, foldery ,
materiały promocyjne gminy) i jest czytelne w różnych skalach rozmiarowych. Zastosowanie
minimalnego rozmiaru, a także użycie logo w wersji czarno - białej nie wpływa niekorzystnie na
czytelność znaku. Logo oddaje najważniejszą cechę gminy Polanów: charakterystyczne położenie
i ukształtowanie terenu . Projekt logo budzi pozytywne skojarzenia, jest łatwy do zapamiętania
i rozpoznawalny, czytelny, funkcjonalny i wyrazisty co pozwala mu zachować wartości marketingowe
i promocyjne. Logo zachowuje wartości marketingowe i promocyjne: budzi pozytywne skojarzenia,
jest łatwe do zapamiętania i rozpoznawalne, czytelne, funkcjonalne i wyraziste.

2. Opis znaczenia logotypu

Logo ma prezentować gminę Polanów jako obszar wielu możliwości
aktywnym. Zarówno północny nadmorski teren jak i charakterystyczna
idealne warunki do aktywności, rekreacji i odpoczynku. Interpretacja
ogólna. Ułożenie liter w napisie Polanów oraz elementów graficznych i
największych atutów krajobrazu:

i miejsce przyjazne ludziom
górzysta topografia stwarzają
znaku graficznego jest dość
ich kolorystyka nawiązują do

niebieski kolor koresponduje z bliskością morza i obecnością licznych jezior
zielony łuk symbolizuje położenie miasta u podnóża gór: Góry Warblewskiej i Świętej Góry
Polanowskiej a także obecność na terenie gminy najwyższej góry województwa
zachodniopomorskiego - Góry Złocień i występujące na całej powierzchni administracyjnej
niemal górskie krajobrazy z bogatą szatą roślinną
żółte słońce oznacza radość, sympatyczny, przyjazny charakter gminy Polanów i jej

•
•

•

mieszkańców, pomyślną wizję przyszłości

•

czerwona, wyrazista kreska nad „o" to symbol
i poszanowania do „Małej Ojczyzny"

Zawarty w logo slogan „Góry
marketingowy.

Północy"

jest jego

miłości,

dopełnieniem,

szacunku,

przywiązania

wzmacmaJącym

3. Kolorystyka

Logo

składa się

z pięciu kolorów.

CMYK%

RGB

Kolor
Czarny

36

36

36

75

68

64

73

Niebieski

o

141

210

78

33

o

o

Zielony

246

210

o

77

17

93

2

Żółty

246

210

o

6

14

93

o

Czerwony

199

37

32

15

95

98

5

4. Warianty logotypu, wersje monochromatyczne

Przykładowe

warianty kolorystyczne:

przekaz

,.,

@o~W
GÓRY PÓŁNOCY

,.,

°"~w

c~ÓRY PÓŁNOCY
5. Typografia

Elementem typograficznym z logo jest napis GMINA oraz GÓRY PÓŁNOCY . Napis „Gmina"
umieszczony
jest
powyzeJ
napisu
„Polanów",
między
JeJ
pierwszą
literą
a zielonym htkiem . Litera "G" - czcionka sans-serif, rozmiar - 69. Pozostała część napisu: czcionka
Century Gothic, rozmiar - 69, odstępy między literami - 7,08 px. (przy skalowanu do rozmiaru:
352*63 px.) Napis "Góry Północy" zamieszczony jest pod napisem „Polanów": Czcionka: sans-serif
italic, rozmiar - 66, odstępy międy literami - 17, 18 px. (przy skalowanu do rozmiaru: 1080*73 px)

6. Nie wolno przy wykorzystyvvaniu logo:

•
•
•

z mieniać

kolorystyki znaku graficznego,
zmieniać proporcji grafiki (rozciąganie w pionie lub poziomie),
zmieniać czcionki w logotypie

Załącznik

Nr 2 do

uchwały

Nr XVIII/148/20

Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 30 stycznia 2020 r.

ZASADY STOSOWANIA ZNAKU GRAFICZNEGO - LOGO GMINY POLANÓW

§ 1. Logo jest własnością Gminy Polanów.
może być używane

§ 2.1 Logo
z

zastrzeżeniem

przez organy Gminy oraz jednostki organizacyjne i pomocnicze Gminy

paragrafów następnych.

2. Prawo wykorzystania znaku bez ubiegania się o zgodę przyshiguje także podmiotom, które na mocy
odrębnych

umów i porozumień

zlecenie Gminy Polanów
przedsięwzięcia objętego

realizują

realizują

§ 3. Logo

może być używane

niniejszej

uchwały.

Używane

powierzone im zadania publiczne lub

są

organizatorami

patronatem honorowym Bunnistrza Polanowa, a używania znaku ma miejsce

w trakcie realizacji tych projektów,

§ 4. 1.

wspólne projekty kulturalne, promocyjne, sportowe i inne, na

logo nie

zadań

i przedsięwzięć oraz w

związku

tylko zgodnie ze wzorem graficznym

może być

sprzeczne z powszechnie

z ich

realizacją.

określonym

obowiązującym

w

załączniku

prawem,

nr 1 do

porządkiem

publicznym oraz naruszać dobrego imienia Gminy Polanów.
2. Logo nie

§ 5. Logo
aw

może być

wykorzystywane w kampaniach związanych z wyborami lub referendami.

może być używane

we wszystkich przypadkach

związanych

z

promocją

Gminy Polanów,

szczególności:

1) podczas

uroczystości

gospodarzem,

kraj owych i zagranicznych, w których Gmina Polanów jest

współgospodarzem,

organizatorem,

współorganizatorem

lub uczestnikiem,

2) podczas imprez o charakterze sp01iowym, kulturalnym, turystycznym i rekreacyjnym a
wydarzeń

kulturalno-religijnych, które

są

wspierane finansowo przez

Gminę

Polanów,

3) na budynkach siedzib podmiotów wymienionych w § 2, w pomieszczeniach
Gminy Polanów
4) na pismach i dokumentach

urzędowych

5) na wizytówkach i identyfikatorach
6) na materiałach

promujących gminę

Polanów

7) do sygnowania wydawnictw Gminy Polanów,
8) jako oznaczenie upominków i pamiątek

związanych

z Gminą Polanów.

także

urzędowych

9) na oficjalnej stronie internetowej Gminy Polanów, w mediach

społecznościowych,

na których

Gmina Polanów prowadzi swoje konta (facebook, twister, instagram, youtube)
10) w innych przypadkach,

jeżeli

jest to

bezpośrednio związane

z

działaniami

promocyJno-

reklamowymi gminy Polanów

§ 6.1 Warunkiem uzyskania zgody na

używanie

Burmistrza Polanowa wraz z opisaniem sposobu
2. Zgoda na

używanie

logo

może być

w

każdym

lub rozpowszechnianie logo jest złożenie wniosku do
użytkowania

czasie

logo.

cofnięta

w przypadku stwierdzenia naruszenia

przepisów prawa lub warunków korzystania z logo.
3. Udzielenie zgody na korzystanie z logo

następuje nieodpłatnie .

§ 7. Bunnistrz Polanowa prowadzi rejestr podmiotów

używających

logo.

