




TEATRALNY ZNAK JAKOŚCI to zestaw „dobrych praktyk”, mających

na celu wspieranie nowego modelu współpracy między organizatorami

wydarzeń a zespołami i artystami. Jest adresowany do teatrów, ośrodków

teatralnych, organizatorów festiwali oraz długofalowych projektów teatra-

lnych spełniających wszystkie kryteria. Znak nie jest przyznawany przez

jakiekolwiek gremium. Każdy organizator dobrowolnie deklaruje chęć

posługiwania się nim. TEATRALNY ZNAK JAKOŚCI jest oparty na zasa-

dzie wzajemnego zaufania i odpowiedzialności społecznej wszystkich

uczestników. Używanie znaku jest równoznaczne z akceptacją zasad zawar-

tych w odrębnym regulaminie.

Nadaliśmy mu formę znaku graficznego. W prezentacji przedstawiamy

zasady jego użycia w projektach graficznych.
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Logo teatralnego znaku jakości zbudowane jest z symbolu (T)

oraz logotypu (nazwa). Całość tworzy podstawową wersję znaku. 

Logotyp złożony jest fontem Avenir Heavy

01. logo

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
(.,;:?!&@) 0123456789

Avenir Heavy
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02. wersje logo

A. B. C.

Dla logo teatralnego znaku jakości przewidziano 3 odmiany możliwe do komunikowania:

A. wersja podstawowa - powinna być główną wersją logo używaną do komunikacji 

B. wersja alternatywna 01: symbol - powinna być używana w kontekście wersji podstawowej (jako jej rozwinięcie)

    - np. w publikacjach lub stronach www, gdzie występuje też wersja podstawowa

C. wersja alternatywna 02: symbol w okręgu - powinna być używana w kontekście wersji podstawowej (jako jej rozwinięcie)

    - np. w publikacjach lub stronach www (favicon), gdzie występuje też wersja podstawowa
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konstrukcja znaku A 1.

03. konstrukcja znaku + minimalne pola ochronne
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B 2. C 2.
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Konstrukcja znaku jest punktem wyjścia dla określenia

jego minimalnego pola ochronnego.

Aby nie zakłócić czytelności znaku w obrębie jego

minimalnego pola ochronnego nie może znaleźć się

żaden inny element graficzny.



Dla ustalenia minimalnej wielkości dla logo/symbolu przyjmuje się wartość x (szerokość logo/symbolu) 
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druk
minimalne wielkości logo przewidziane

dla zastosowań w materiałach drukowanych

ekran
minimalne wielkości przewidziane

dla wyświetlania logo na ekranach (rgb 72dpi)

04. wielkości znaku

x = 15 mm

x

x = 4 mm x = 5 mm

x x

x = 85 px

x

x = 13 px x = 15 px

x x
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Podstawowym kolorem dla znaku jest kolor czarny

C:0 M:0 Y:0 K:100

Pantone Black C/U

R:0 G:0 B:0

05. kolorystyka znaku
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Logo można używać w negatywie tylko wtedy gdy takie zastosowanie

gwarantuje czytelność znaku 



06. tła dla znaku

Znak można umieszczać na tłach koloru/fotografii w wyraźnej kontrze - nadrzędną zasadą jest zasada czytelności logo.
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07. niedozwolone modyfikacje
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znaku nie wolno: 01. obracać

04. zmieniać wielkości

      elementów znaku

02. nieproporcjonalnie

      skalować

05. zmieniać fonta

03. zmieniać miejsca

      elementów znaku

06. zmieniać koloru
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kontakt:
tzj@scenarobocza.pl
www.scenarobocza.pl/projekt/teatralny-znak-jakosci


