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1 Herb i znak graficzny
Zasady stosowania identyfikacji

Podmioty zewnętrzne nabywają prawo do użycia herbu / znaku graficznego
po otrzymaniu stosownej zgody. Przyjęto także zasadę, iż pisemne wyrażenie
zgody na objęcie danego przedsięwzięcia patronatem honorowym / patronatem
głównym / patronatem itp. Burmistrza Andrychowa, równe jest wyrażeniu zgody na
zastosowanie herbu / znaku graficznego na wszelkich materiałach informacyjnych
i promocyjnych wydanych w związku z tym przedsięwzięciem.

Wszelkie pytania oraz wskazówki od Państwa prosimy kierować do Miejskiego Ośrodka
Sportu,Kultury i Turystyki w Andrychowie na adres: biuro@moskit-andrychow.eu
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CMYK   0, 91, 87, 0
RGB 230, 56, 50
Pantone Red 032C

CMYK   0, 0, 100, 0
RGB 255, 237, 0
Pantone process yellow

 1.1  herb Andrychowa

Kolorystyka herbu jest istotnym
czynnikiem kształtującym tożsamość

i sposób postrzegania marki.

Herb Gminy Andrychów zwykle
winien być stosowany na białym tle.

Dopuszcza się zamieszczenie herbu na
innych jednolitych aplach o stonowanej

barwie w polu ochronnym.

Bezwzględnie każdy projekt
graficzny materiałów informacyjnych,

promocyjnych itp. zawierających
herb Gminy Andrychów przed

upowszechnieniem musi zostać
sprawdzony przez  Miejski Ośrodek

Sportu, Kultury i Turystyki
w Andrychowie

i otrzymać jego akceptację. W tym
celu należy przesłać projekt w wersji

elektronicznej (.jpg, .pdf) na adres
biuro@moskit-andrychow.eu

Herb i znak graficzny1
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CMYK   0, 92, 91, 0
RGB 230, 53, 45
Pantone 485 C

CMYK   72, 26, 0, 0 
RGB 65, 155, 211
Pantone 292 C

CMYK   0, 0, 0, 100
RGB 43, 42, 41
Pantone 296 C

CMYK   0, 52, 100, 0
RGB 240, 142, 22
Pantone 144 C

CMYK   0, 0, 0, 44
RGB 170, 171, 171
Pantone 423 C

CMYK   31, 0, 100, 0
RGB 197, 211, 13
Pantone 381 C

  1.2  znak graficzny gminy AndrychówHerb i znak graficzny1

Znak graficzny Gminy Andrychów
zwykle winien być stosowany na

białym tle.
Dopuszcza się zamieszczenie znaku

graficznego na innych jednolitych
aplach o stonowanej barwie w polu

ochronnym.

Bezwzględnie każdy projekt
graficzny materiałów informacyjnych,

promocyjnych itp. zawierających
elementy identyfikacji Gminy

Andrychów przed upowszechnieniem
musi zostać sprawdzony przez 

Miejski Ośrodek  Sportu,
Kultury i Turystyki w Andrychowie

i otrzymać jego akceptację.
W tym celu należy przesłać projekt
w wersji elektronicznej (.jpg, .pdf)

na adres biuro@moskit-andrychow.eu



Herb i znak graficzny1

Wersja pionowa znaku
graficznego „Andrychów. Miejsce

utkane z atrakcji”.

Bezwzględnie każdy projekt
graficzny materiałów informacyjnych,

promocyjnych itp. zawierających
elementy identyfikacji Gminy

Andrychów przed upowszechnieniem
musi zostać sprawdzony przez 

Miejski Ośrodek  Sportu,
Kultury i Turystyki w Andrychowie

i otrzymać jego akceptację.
W tym celu należy przesłać projekt
w wersji elektronicznej (.jpg, .pdf)

na adres biuro@moskit-andrychow.eu
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 1.3  wersja pionowa znaku

CMYK   0, 92, 91, 0
RGB 230, 53, 45
Pantone 485 C

CMYK   72, 26, 0, 0 
RGB 65, 155, 211
Pantone 292 C

CMYK   0, 0, 0, 100
RGB 43, 42, 41
Pantone 296 C

CMYK   0, 52, 100, 0
RGB 240, 142, 22
Pantone 144 C

CMYK   0, 0, 0, 44
RGB 170, 171, 171
Pantone 423 C

CMYK   31, 0, 100, 0
RGB 197, 211, 13
Pantone 381 C
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Pole ochronne to bezpieczny obszar 
wokół znaku, który ma zagwarantować 

minimalną czytelność znaku, i nie 
powinien być zajęty przez dodatkową 

grafikę ani jakiekolwiek istotne 
elementy tła.

Podana wielkość A  - jest 
proporcjonalnym odpowiednikiem 

wysokości małych liter (bez wydłużeń) 
w napisie „miejsce utkane z atrakcji”.

  1.4  pole ochronne znakuHerb i znak graficzny1
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W razie potrzeby znak graficzny może 
być stosowany również w wersji 

angielskiej.

  1.5  wersje angielskojęzyczne znakuHerb i znak graficzny1
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Znak pozbawiony dopisku „Andrychów. 
Miejsce utkane z atracji”.

Wersja ta używana jest wyłącznie 
w uzasadnionych przypadkach, gdy 
ani powiedrzchnia, ani wielkośc nie 

pozwalają na użycie pełnej wersji 
znaku.

Dozwolone jest pod warunkiem, 
że znajdzie się w kontekście, w którym  

sama forma graficzna, pozbawiona 
podpisu, będzie dla odbiorcy 

jednoznacznie identyfikowalna jako 
znak Andrychowa.

  1.6  samodzielna wersja znakuHerb i znak graficzny1
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2 Typografia
Kroje pisma używane w identyfikacji oraz materiałach informacyjnych gminy 
Andrychów.  
Wszystkie kroje dostępne są na podstawie licencji których kompletny tekst znajduje 
się w dodatkowych materiałach elektronicznych dołączonych do niniejszej publikacji. 
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SANSATION

Copyright (c) 2011 by Bernd Montag
licencja: SIL Open Font Licence v1.1

Podstawowy font identyfikacji, 
stosowany w znaku graficznym  

„Andrychów. Miejsce utkane z atrakcji” 
oraz w oficjalnych publikacjach  

(papier firmowy, wizytówki).

Dostępny do pobrania w załączonych 
materiałach oraz na: 

http://www.fontsquirrel.com/fonts/
download/sansation

  2.1 font. identyfikacja

SANSATION Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*()_+{}|:<>?

SANSATION

ĄąĆćĘęŁłŃńÓóŚśŻżŹź

SANSATION Bold 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*()_+{}|:<>?

ĄąĆćĘęŁłŃńÓóŚśŻżŹź

SANSATION Italic 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*()_+{}|:<>?

ĄąĆćĘęŁłŃńÓóŚśŻżŹź

SANSATION Bold Italic 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*()_+{}|:<>?

ĄąĆćĘęŁłŃńÓóŚśŻżŹź

Nequae quidige ndandi quam raectem samet dic 

te nos sam dolesto id que solorrum quo maximin 

ctibus vid ulloribus sam veleni ut ut escipsunti 

quoditae plaboreped et aut volorrum quideni 

hitium ipsant, sitiae. Ut harum quiatur? Quiscid 

quaecerit et aut ma non eum laccus ad estiorum 

facea dipiendi ut alit eiusae comnihic temporia 

dita dest adi dolorum hil in consequatiam quod ea 

culparc hiliquas parum aut fugitatur? Qui illuptat.

Lore natemporum, ut plant maximag nimpos 

maximusandi consende volupta sseceat deresto 

quis doles aut quaes pe nobis verro quaspe 

corestia sin nones aut iliquias deni omnis volorios 

autem cus et accat ab il in re doloriorero ipsa 

peditem vel ipsandus et hitae nus sit que et ut aut 

parchicium quiam qui rehende mint.

Ficia sant, nit velesti dolest, cor a doluptam, totam 

non natquam lab ipsunde resto enemper ibusdam, 

sent, atem dolorehendam ex et pra quia que el 

iliquo erspientia doluptatur, aut atemqua tibusci 

istiunt explacid maximpor si dolor modisquid eum 

re sundips aperfer uptiur, unt debit es eos et atem 

et mosanto to doluptasi soluptur?

Otae odici in pro bea qui od eos doluptatem 

impore, sinctot atibusti quam, qui aut fugitinumqui 

bea cuptatur audi ne volendi onsequod es 

vel modipsam ut ma que ventorese o翿�c te 

Typografia2
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Ubuntu Condensed Regular

autor: Dalton Maag Ltd
 licencja: Ubuntu Font Licence  

(SIL Open Font Licence).

Stosowany jest na tablicach 
informacyjnych oraz tablicach 
kierunkowch i z nazwami ulic. 

Dostępny do pobrania w załączonych 
materiałach oraz na: 

http://font.ubuntu.com/

  2.2 font. tablice informacyjne 

Ubuntu Condensed Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890!@#$%^&*( )_+{ }|:<>?
ĄąĆćĘęŁłŃńÓóŚśŻżŹź

Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. 
Suspendisse a pellentesque dui, non felis. Maecenas 
malesuada elit lectus felis, malesuada ultricies. Curabitur 
et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum 
commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Phasellus 
fermentum in, dolor. Pellentesque facilisis. Nulla 
imperdiet sit amet magna. Vestibulum dapibus, mauris 
nec malesuada fames ac turpis velit, rhoncus eu, luctus et 
interdum adipiscing wisi. Aliquam erat ac ipsum. Integer 

ul. Starowiejska 123

aliquam purus.

Zespół Szkół Technicznych

Basen Kąpielowy

12
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  2.3 font dodatkowy

Ubuntu Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*( )_+{ }|:<>?

Ubuntu

ĄąĆćĘęŁłŃńÓóŚśŻżŹź

Ubuntu Bold 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*( )_+{ }|:<>?

ĄąĆćĘęŁłŃńÓóŚśŻżŹź

Ubuntu Italic 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*( )_+{ }|:<>?

ĄąĆćĘęŁłŃńÓóŚśŻżŹź

Ubuntu Bold Italic 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%^&*( )_+{ }|:<>?

Nequae quidige ndandi quam raectem samet dic 

ĄąĆćĘęŁłŃńÓóŚśŻżŹź

te nos sam dolesto id que solorrum quo maximin 

ctibus vid ulloribus sam veleni ut ut escipsunti 

quoditae plaboreped et aut volorrum quideni 

hitium ipsant, sitiae. Ut harum quiatur? Quiscid 

quaecerit et aut ma non eum laccus ad estiorum 

facea dipiendi ut alit eiusae comnihic temporia 

dita dest adi dolorum hil in consequatiam quod ea 

culparc hiliquas parum aut fugitatur? Qui illuptat.

Lore natemporum, ut plant maximag nimpos 

maximusandi consende volupta sseceat deresto 

quis doles aut quaes pe nobis verro quaspe corestia 

sin nones aut iliquias deni omnis volorios autem 

cus et accat ab il in re doloriorero ipsa peditem vel 

ipsandus et hitae nus sit que et ut aut parchicium 

quiam qui rehende mint.

Ficia sant, nit velesti dolest, cor a doluptam, totam 

non natquam lab ipsunde resto enemper ibusdam, 

sent, atem dolorehendam ex et pra quia que el 

iliquo erspientia doluptatur, aut atemqua tibusci 

istiunt explacid maximpor si dolor modisquid eum 

re sundips aperfer uptiur, unt debit es eos et atem 

et mosanto to doluptasi soluptur?

Otae odici in pro bea qui od eos doluptatem 

impore, sinctot atibusti quam, qui aut fugitinumqui 

bea cuptatur audi ne volendi onsequod es vel 

modipsam ut ma que ventorese offic te consequas

Ubuntu 
autor: Dalton Maag Ltd

 licencja: Ubuntu Font Licence  
(SIL Open Font Licence)

Dodatkowy font identyfikacji, 
przydatny w tekście ciągłym. 

Zastosowany także w dopisku 
„Miejsce utkane z atrakcji”.

Dostępny do pobrania w załączonych 
materiałach oraz na: 

http://font.ubuntu.com/

Typografia2
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