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Geneza znaku

 

+ ++

Logo Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu składa się z sygnetu 
oraz części literniczej, którą stanowi napis: „Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu”
Sygnet, będący akronimem MOK zbudowany jest z nawiązującej do odręcznego pisma
litery m oraz słowa OK kojarzącego się jednoznacznie ze zjawiskiem pozytywnym.
Odręczność litery m nawiązuje do wszelkich działań plastycznych i rękodzielniczych,
które wchodzą w zakres oferty MOK w Nowym Sączu.
Sygnet nawiązuje również do oka, będącego narządem wzroku, którym odbierana 
jest sztuka wizualna, stanowiąca znaczną część oferty MOK w Nowym Sączu.
Ostatnim odniesieniem jest symbol strzały skierowanej do tarczy, 
wskazujący odbiorcy zainteresowanemu ofertą MOK w Nowym Sączu 
prawidłowy kierunek . 
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Podstawowa forma znaku

 

Logo Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu składa się z sygnetu 
oraz części literniczej, którą stanowi napis: „Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu”
Litera m oraz kropka w sygnecie jest w kolorze brązowo-złotym, 
OK jest w kolorze granatowym.
W wersji na ciemnym tle, w zależności od nasycenia apli, kolor granatowy w logo 
zamieniony zostaje na biel, bądź całe logo jest białego koloru.
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Sygnet

 

Logo Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu może być stosowane
bez części typograficznej – napisu „Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu”.
Ta forma ma swoje zastosowanie w materiałach firmowych, gdzie nie ma potrzeby
umieszczania pełnej wersji znaku.
Sygnet występuje w wersji podstawowej oraz w dwóch wariantach na ciemnym tle.
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Pole ochronne znaku

 

Pole ochronne to przestyrzeń wokół znaku, na której nie mogą znajdować się
inne obiekty graficzne oraz tekst.
W przypadku logo Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu, pole ochronne
określa wysokość sygnetu.

       

Pole ochronne logo wersji podstawowej

       

Pole ochronne sygnetu
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Pole podstawowe znaku

 

Pole podstawowe to minimalna odległość znaku od krawędzi nośnika.
w przypadku logo Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu, 
pole podstawowe określa 1,5 wysokości sygnetu.

       

Pole podstawowe logo wersji podstawowej

       

Pole podstawowe sygnetu
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Kolorystyka znaku

 

Logo Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu posiada ściśle określoną kolorystykę.
Logo w wersji podstawowej występuje w kolorach brązowo-złotym i granatowym,
natomiast w wersji na ciemnym tle, w zależności od nasycenia apli, kolor granatowy w logo 
zamieniony zostaje na biel, bądź całe logo jest białego koloru.
       

CMYK  C:32, M:63, Y:100, K:38
RGB      R:132, G:97, B:3
PANTONE      1395C

PANTONE      2768C

CMYK  C:100, M:93, Y:45, K:60
RGB      R:4, G:14, B:56
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Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu
Al. Wolności 23 • 33-300 Nowy Sącz

tel.: 18 443 89 59
email: mok@mok.nowysacz.pl 


