Biedrības “Florbola Klubs Kurši” stila rokasgrāmata

FK Kurši
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Ievads
Biedrība “Florbola Klubs Kurši” ir stabila un augoša organizācija. FK Kurši
identificē seno kuršu kareivis, viņa ieroči - zobens un vairogs, kas simbolizē gatavību
cīņai un spēju aizsargāties. Kursis ir ceļotājs un iekarotājs, kurš lielu savas dzīves
daļu pavada ceļā, tiecoties pēc jauniem horizontiem, viņa simbols ir sarkanbaltās
buras, kas viņu ved pēc aizvien jauniem sasniegumiem.
Mūsdienu kursis ir sportists, kurš ir neatlaidīgs, mērķtiecīgs, gatavs grūtībām
un jauniem izaicinājumiem. Viņu simbolizē FK Kurši logo, kas viņu saista ar pagātni
un ved uz jauniem sasniegumiem nākotnē.
Logo lietošana veicina FK Kurši identitātes veidošanos, saziņu ar sabiedrību
un organizācijas atpazīstamību. Šī rokasgrāmata palīdzēs organizācijas biedriem
lietot logo efektīvi, parādot savu saistību ar FK Kuršiem.
Komunikācija ar sabiedrību notiek izmantojot organizācijas korporatīvā tēla,
reklāmas un prezent materiālus, atskaites, vēstules, publikācijas, audiovizuālos
materiālus, interneta resursus un daudzus citus mēdijus. FK Kuršu logo lietošana
šajos materiālos radīs priekšstatu par FK Kurši kā progresīvu, profesionālu un uz
sasniegumiem gatavu organizāciju.
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Logo
FK Kurši logo pamatā ir apaļš vairogs, kuru aptver melns
rakstlaukums.Vairogs ir krāsots ar sarkanās un baltas krāsas identiska izmēra
joslām, kas simbolizē seno kuršu laivas buras krāsojumu.
Zem vairoga atrodas divi sakrustoti zobeni, kas sadala logo rakstlaukumu 4
segmentos uz kuriem atrodas sekojoši uzraksti: Florbola - Kurši - Klubs - 1997.

Logo var tikt izmantots ar papildus identifikātoru - uzrakstu “FK Kurši”.
Identifikātors ir novietots perpendikulāri logo centrālai asij.

FK Kurši
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Krāsu palete
FK Kurši logo sastāv no 3 krāsām: PMS 1800, 100%Balts, 100% Melns. Šo logo
lieto visos gadījumos, kad ir iespējams.

Pantone 185 C Sarkans

100% Balts

100% Melns

Krāsu režīmi

Pantone PMS 185 C
PMS 1788 U

100%Melns

CMYK

C-0 M-91 Y-100 K-0 C-60 M-40 Y-0 K-100

RGB

R- 170 G- 0 B- 0

100%Balts
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Logo krāsu versijas
Krāsains logo var tikt izvietots tikai un vienīgi uz balta vai melna fona. Vēlams
pārsvarā izmantot šo versiju. FK_Kursi_logo.cdr

Šajā versijā var izmantot tikai sarkanu Pantone 1800 krāsu gan logo, gan fonā.
FK_Kursi_sark.cdr
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Logo krāsu versijas
Šajā versijā var izmantot tikai baltu un melnu krāsu. FK_Kursi_melns.cdr

Krāsainu logo ar identifikātoru var likt uz balta un melna fona, pārsvarā izmantot
šo variantu. FK_Kursi_in.cdr

FK Kurši

FK Kurši
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Logo krāsu versijas
Šajā versijā var izmantot tikai sarkanu Pantone 1800 krāsu gan logo, gan fonā.
FK_Kursi_in_s.cdr

FK Kurši

FK Kurši

Šajā versijā var izmantot tikai baltu un melnu krāsu. FK_Kursi_in_m.cdr

FK Kurši

FK Kurši
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Izmēri un izklājums
Lai norošinātu maksimālu nolasīšanas un vizuālo efektu, logo ir jāizvieto
laukumā, kurā nav pieļaujama jebkādu citu grafisko elementu izvietošana. Turklāt
attālums no logo ārējās malas līdz logo ierobežojošā laukuma ārējai robežai nevar
būt mazāks par rakstlaukuma augstumu (modulis X).
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FK Kurši
X
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Izmēri un izklājums
Lai nodrošinātu pietiekamu nolasamību, drukātos materiālos logo diametrs
nevar būt mazāks kā 300 pikseļi.

FK Kurši
Logo var tikt uzkonstruēts izmantojot sekojošo logo izklājumu uz sietformas.

2 1 0 1

2 3

4 5 6

6 5 4 3

2 1 0 1

2 3

4 5 6

6 5 4 3
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Šrifti
Identifikators
Lai nodrošinātu logo un identifikatora savietojamību, identifikatoram izmantot tikai
un vienīgi Arial Bold šriftu
Drukas materiāli
Materiālos, kuros tiek izmantots FK Kurši logo, ieteicams izmantot sekojošos Arial
saimes šriftus:
● Arial Bold - virsrakstiem,
● Arial Italic - atsevišķa teksta izcelšana,
● Arial - tekstam.
Interneta vide
Lai nodrošināt informācijas izmantošanu internetā atbilstoši korporatīvajam tēlam,
ieteicams izmantot sekojošus Arial saimes šriftus:
● Arial Bold - virsrakstiem,
● Arial Italic - Atsevišķa teksta izcelšana,
● Arial - tekstam.
Arial saimes šrifti:
Arial Bold
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ123456789
aābcčdeēfgģhiīkķmnņoprsštuūvzž
Arial Italic
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ123456789
aābcčdeēfgģhiīkķmnņoprsštuūvzž
Arial
AĀBCČDEĒFGĢHIĪJKĶLĻMNŅOPRSŠTUŪVZŽ123456789
aābcčdeēfgģhiīkķmnņoprsštuūvzž
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Nepieļaujama lietošana
Logo nedrīkst ievietot tekstā.
TekstTekstTekstTe
kstTekstTekstTe
kstTekstTekstT
ekstTekstTekst
TekstTekstTeks
tTekstTekstTek
stTekstTekstTek
stTekstTekstTeks

TekstTekstTekstTe
kstTekstTekstTe
kstTekstTekstT
ekstTekstTekst
TekstTekstTeks
tTekstTekstTek
stTekstTekstTek
stTekstTekstTeks

Krāsainu logo nedrīkst drukāt melnbaltu.Nedrīkst izmantot attsevišķus logo
elementus

Nedrīkst identifikātoru novietot tuvāk vai tālāk par X moduli, kā arī deformēt logo.

FK Kurši
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Nepieļaujama lietošana
Nedrīkst mainīt logo un fona krāsu.

Nerīkst mainīt logo novietojumu virzienu.
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