Stručný logomanuál pro označování průmyslového kulturního dědictví na Sokolovsku
Tento logomanuál obsahuje stručná pravidla pro používání loga – značky, kterou se bude
označovat průmyslové kulturní dědictví Sokolovska. Toto logo se používá jako výraz
jednotného zájmu aktérů regionálního rozvoje Sokolovska postupovat společně při propagaci
a zviditelňování dědictví našich předků. Cílem jednotného postupu je přispívat k rozvoji
cestovního ruchu, pracovat na vylepšení image Sokolovska a podílet se na prohlubování
sounáležitosti obyvatel s regionem, ve kterém žijí. Logo se používá především:
-

na označení turistických cílů a památek, které využívají průmyslové kulturní
dědictví Sokolovska

-

na označení propagačních materiálů turistických cílů, památek a kulturních akcích,
které využívají průmyslové kulturní dědictví Sokolovska

-

na označování tabulí a orientačního značení naučných stezkách věnovaných
průmyslovému kulturnímu dědictví Sokolovska

-

na označení suvenýrů spojených s průmyslovým kulturním dědictvím Sokolovska,
kde to bude hodné

Logo typ – základní verze:
Logo bylo navrženo v černé verzi s transparentním podkladem. Takovéto logo lze pak
umisťovat na jakýkoliv bílý nebo barevný podklad.

Barevná verze:
Logo lze používat v jakékoliv jiné barvě pouhou záměnou černé linky. Lze rovněž ve stejné
barvě vybarvit ozubené kolo a kruh uprostřed loga (tzv. plnobarevné logo). Různobarevné
kombinace se nepřipouštějí.
Plnobarevné logo nesmí být s transparentním podkladem. Tedy všechny barevné části jsou
neprůhledné.

Pravidla pro používání loga „průmyslové dědictví Sokolovska“:
-

Logo může použít jakýkoliv subjekt, bude-li postupovat podle tohoto manuálu.
Odchylky od manuálu odsouhlasuje Mikroregion Sokolov – východ.

-

Nelze používat logo bez dovětku, tj. nápisu kolem loga.

-

Logo lze umisťovat na propagační materiály kamkoliv podle uvážení grafika.
Pokud bude propagovaný cíl součástí naučné stezky nebo turistického produktu
zaměřených na kulturní průmyslové dědictví Sokolovska, musí být logo umístěné
na čelní straně.

-

Logo dle tohoto manuálu lze kombinovat s jinými logy, na pořadí log nezáleží.
Logo „průmyslové dědictví Sokolovska“ musí být ovšem použito ve velikosti
srovnatelné s ostatními logy.

Ochranný prostor značky:
Ochranný prostor značky je zóna, do které se nesmí umisťovat jiné rušivé grafické prvky.
Červené šipky označují minimální ochranný prostor značky, který sahá do vzdálenosti 1/6
průměru loga.
Modré značky označují doporučený ochranný prostor, který zasahuje do vzdálenosti 1/3
průměru loga.

Minimální velikost loga:
Minimální velikost loga je stanovena z důvodu čitelnosti. Minimální průměr vnějšího kruhu je
stanoven na 14 mm.

ᴓ =min.14 mm

Je předpoklad, že se používání loga rozšíří i do ostatních částí Karlovarského kraje.
V takovém případě se provede prostá záměna výrazu „Sokolovska“ z nápisu na logu za
jakýkoliv jiný výraz označující region nebo území. Takovéto rozšíření použití loga není
samozřejmé. O použití loga pro jiné regiony rozhoduje Mikroregion Sokolov – východ.

