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ZNAK
W logotypie zauważalne są dwie litery L. Nawiązują one 
do pierwszej litery z nazwy województwa w jakim znaj-
duje się Gmina Hrubieszów–LUBELSKIE.

Układ tych liter odzwierciedla również geograficzne 
położenie gminy, która otacza swoim terenem miasto 
Hrubieszów.

Litera L znajdująca się z prawej strony logotypu (odwró-
cona), swoim kształtem i kolorem nawiązuje do liścia, 
układu pól–jest to symbol rolnictwa, które jest jednym    
z ważniejszych atutów Gminy Hrubieszów. Jest niewątpli-
wie skarbem, jaki daje znajdujący się tak licznie na tych 
terenach czarnoziem- to, co można znaleźć na ziemi.

Litera L znajdująca się po lewej stronie, symbolizuje sam 
czarnoziem. W dolnej części litery ukryta została gocka 
fibula, kolokwialnie zwana „kaczką gocką”. Wykopalisko  
z Masłomęcza w tym logotypie wskazuje na skarb nauko-
wy, archeologiczny, który skrywa w sobie czarnoziem w 
Gminie Hrubieszów- to, co można znaleźć w ziemi.

Układ opisanych liter pozwala dostrzec ukrytą literę H–
pierwszą literę od nazwy gminy HRUBIESZÓW.
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UKŁAD GRAFICZNY

Wersja podstawowa
Znak graficzny Gminy Hrubieszów w swojej podstawo-
wej wersji składa się trzech elementów: 
- sygnetu (godła), 
- logotypu-nazwa gminy,
- hasła promocyjnego (tagline).

W podstawowej wersji znaku użyto dość nietypowej kon-
figuracji logotypu wraz z sygnetem.
Słowo Gmina zostało umieszczone w górnej części 
sygnetu, natomiast nazwę gminy HRUBIESZÓW zastoso-
wano pod sygnetem. 

sygnet

logotyp

hasło
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Wersja uzupełniająca
Znak może być stosowany w wersji: bez hasła oraz bez 
hasła i podpisu (sam sygnet).

W sytuacjach, gdy nie można zastosować podstawowej 
wersji znaku (ze względów technicznych bądź kom-
pozycyjnych) dopuszczalne jest zastosowanie znaku                       
z liternictwem po prawej stronie.

wersja bez hasła sygnet

forma podstawowa układ alternatywny
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PROPORCJE

Konstrukcja logo Gminy Hrubieszów opiera się o wartość 
a, którą definiuje czerwony kwadrat na schemacie.
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SIATKA MODUŁOWA

Siatka modułowa określa podstawowe proporcje i wiel-
kości w budowie znaku marki.
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STOSOWANIE ZNAKU

Skalowanie i minimalny rozmiar
Skalowanie znaku dopuszczalne jest jedynie z zachowa-
niem jego proporcji.

Wielkość minimalna to najmniejszy możliwy rozmiar, 
przy którym znak nie traci czytelności natomiast jego 
odwzorowanie jest optymalne.

Należy unikać stosowania znaku poniżej jego wartości 
minimalnej, wskazanej w księdze znaku.

forma podstawowa 
układ podstawowy

minimalna wysokość: 20 mm

forma podstawowa 
układ alternatywny

minimalna wysokość: 5 mm

wersja bez hasła
 minimalna wysokość: 10mm

sygnet
 minimalna wysokość: 5mm
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Obszar chroniony, pole znaku
Pole ochronne jest wyznaczone przez kwadrat o dłu-
gości boku równego szerokości litery L (oznaczone na 
rysunku czerwoną strzałką).

W obrębie pola ochronnego nie należy umieszczać ja-
kichkolwiek obiektów, które nie są elementem znaku.
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KOLORY

Wersja kolorowa jest podstawową formą znaku.

C = 0 M = 37  Y = 63 K = 74

R = 67 G = 42 B = 25

L = 20 A = 9 B = 16

H = 24 S = 63 B = 26

HEX #432a19

C = 19 M = 0 Y = 85 K = 23

R = 160 G = 197  B = 29

L = 75 A = -33 B = 71

H = 73 S = 85 B = 77

HEX #a0c51d
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Wersja achromatyczna i negatyw
Wariant ten może być wykorzystany zamiennie wszędzie 
tam, gdzie nie można użyć kolorowej wersji znaku.
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TYPOGRAFIA

Do opracowania logotypu wykorzystano krój pisma 
Acumin Variable Concept w odmianie SemiConden-
sed Bold

Do budowy hasła użyto kroju Segoe Script

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWYZ
abcdefghijklmnoprstuwyz
Acumin Variable Concept (SeemiCondensed Bold)

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWYZ
abcdefghijklmnoprstuwyz
Segoe Script
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NIEDOPUSZCZALNE 
STOSOWANIE ZNAKU
Stosując znak graficzny w wersji podstawowej oraz wer-
sjach uzupełniających, dopuszcza się jedynie skalowanie 
proporcjonalne.

Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji ingerujących 
w kompozycję logo, z wyjątkiem dozwolonych wersji 
opisanych na wcześniejszych stronach tej księgi.

WITAMY
skalowanie nieproporcjonalne

NIEDOPUSZCZALNE:

dodawanie efektów zmiana położenia elementów

stosowanie obrysu przekręcanie zmiana kolorystyki

dodawanie elementów w polu 
ochronnym

stosowanie na tle 
utrudniającym czytelność


