Wprowadzenie
Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Wewnętrznej UMCS przedstawia rozwiązania
graficzne wszystkich metod implementacji oznakowania Systemu kierowania ruchem na
terenie UMCS.
SIWW ma na celu ułatwienie szybkiej identyfikacji lokalizacji, pozwalając na bezpromlemową
orientacją w terenie. Przedstawione rozwiązania graficzne są zaprojektowane w zwięzły,
czytelny oraz zrozumiay sposb, niestwarzajcy problemu
z interpretacją przekazywanej treści, emitujcy tym samym niepewność co do wyboru właściwej
drogi, a co za tym idzie wpływający na dobre samopoczucie odbiorców informacji.
Na wszystkich materiałach informacje umieszczone są w języku polskim i angielskim
jednocześnie.
System składa się z różnych rodzajów oznaczeń, które dla łatwiejszego zrozumienia
i wygody korzystania z publikacji zostały podzielona na kilka kategorii:
• tablice zewnętrzne z nazwą obiektu
• strzałki kierunkowe
• oznaczenie portierni

SYSTEM IDENTYFIKACJI
WIZUALNEJ WEWNĘTRZNEJ UMCS

• tablica informacyjna
• tabliczki wewnętrzne na drzwi
• mapa kampusu UMCS
Publikacja ma na celu pomóc we wdrażaniu Systemu Identyfikacji Wizualnej Wewnętrznej
UMCS i skutecznym zarządzaniu nim w przyszłości.
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czytelny oraz zrozumiały sposób, niestwarzający problemu z interpretacją przekazywanej
treści, eliminujący tym samym niepewność co do wyboru właściwej drogi, a co za tym idzie
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Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Wewnętrznej UMCS przedstawia rozwiązania
graficzne wszystkich metod implementacji oznakowania Systemu kierowania ruchem na
terenie UMCS.
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SIWW ma na celu ułatwienie szybkiej identyfikacji lokalizacji, pozwalając na bezpromlemową
orientacją w terenie. Przedstawione rozwiązania graficzne są zaprojektowane w zwięzły,
czytelny oraz zrozumiay sposb, niestwarzajcy problemu
z interpretacją przekazywanej treści, emitujcy tym samym niepewność co do wyboru właściwej
drogi, a co za tym idzie wpływający na dobre samopoczucie odbiorców informacji.

1

Informacje ogólne

Na wszystkich materiałach informacje umieszczone są w języku polskim i angielskim
jednocześnie.
System składa się z różnych rodzajów oznaczeń, które dla łatwiejszego zrozumienia
i wygody korzystania z publikacji zostały podzielona na kilka kategorii:
• tablice zewnętrzne z nazwą obiektu
• strzałki kierunkowe
• oznaczenie portierni
• tablica informacyjna
• tabliczki wewnętrzne na drzwi
• mapa kampusu UMCS
Publikacja ma na celu pomóc we wdrażaniu Systemu Identyfikacji Wizualnej Wewnętrznej
UMCS i skutecznym zarządzaniu nim w przyszłości.
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WEWNĘTRZEJ UMCS
UMCS

1.1 Typografia

Informacje ogólne

Podstawową rodziną kroju pisma stosowaną w Systemie
Identyfikacji Wizualnej Wewnętrznej UMCS jest Overpass
autorstwa Delvea Withringtona.
Wielkość kroju oraz jego rodzaj zależny jest od
stosowanej wersji językowej. Dla nazw w języku polskim
należy użwyać odmiany Overpass Bold, natomiast
w języku angielskim Overpass Light. Ważne jest również,

Overpass Bold

Aa

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUWXYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuwxyzźż
0123456789.,:;()!?/„”

by wielkość liter w języku angielskim wynosiła 70%
Overpass Light

wielkości nazwy w wersji polskiej. Poniżej przykład:

Overpass Bold 10 pt
Overpass Light 7 pt

100%
70%

Nazwy powinny być umieszczone w ramkach
tekstowych o takiej samej szerokości oraz wysokości.
W przypadku głównej nazwy w języku polskim

Aa

AĄBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPQRSŚTUWXYZŹŻ
aąbcćdeęfghijklłmnńoópqrsśtuwxyzźż
0123456789.,:;()!?/„”

stosujemy wyrównanie do dolnej części ramki,
natomiast w języku angielskim do górnej części.
W obu nazwach używamy wewnętrznego marginesu
o takiej samej wielkości, dla wersji polskiej - margines
dolny, dla angielskiej - górny.

Dobór wielkości liter w zastosowaniach zewnętrznych jest
uzależniony od odległości, z jakiej mają być czytane.

odległość

2m

4m

6m

8m

12 m

15 m

25 m

35 m

40 m

50 m

Do określenia rozmiaru znaków wykorzystuje się

rozmiar x

6 mm

12 mm

20 mm

25 mm

40 mm

50 mm

80 mm

100 mm

130 mm

150 mm

wysokość małej, lub wielkiej litery x.
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1.2 Kolorystyka

Informacje ogólne

W ramach Systemu Identyfikacji Wizualnej Wewnętrznej
UMCS został wprowadzony kod kolorystyczny, który
tworzy spójną i charakterystyczną formę stylistyczną dla
wszytkich rodzajów oznaczeń.
Kolor szary SIWW UMCS jest główną barwą stosowaną
we wszystkich oznaczeniach systemu kierowania ruchem
na terenie UMCS. Należy korzystać z niego w pierwszej
kolejności na wszystkich materiałach jako tło.
Kolor granatowy SIWW UMCS jest drugą główną
barwą stosowaną we wszystkich oznaczeniach systemu
kierowania ruchem na terenie UMCS. Kolor ten używany
jest we wszystkich bazach tekstowych, strzałkach
kierunkowych oraz piktogramach umieszczanych tylko
w przypadku realizacji na tle w kolorze szarym

Kolor szary SIWW UMCS

Kolor granatowy SIWW UMCS

Kolor szary UMCS

CMYK

0/0/0/10

CMYK

100/80/0/60

CMYK

16/2/3/68

PANTONE

PANTONE Cool Gray 2 C

PANTONE

PANTONE 281 C

PANTONE

PANTONE 431 C

RGB

237/237/237

RGB

0/28/85

RGB

93/106/112

HEX

#ECEDED

HEX

#001C54

HEX

#5D696F

Kolor biały

SIWW UMCS.
Kolor szary UMCS oraz jego odcienie są dodatkową
barwą stosowaną we wszystkich oznaczeniach
systemu kierowania ruchem na terenie UMCS. Należy
wykorzystywać je jako alternatywne kolory tła na
wszystkich materiałach oraz elementach dodatkowych,
np. blok składający się z 12 kwadratów.

Barwy główne
SIWW UMCS

Barwy dodatkowe
SIWW UMCS

Uwaga! W przypadku stosowania koloru szarego UMCS
jak tło należy użyć barwy białej we wszystkich bazach
tekstowych, strzałkach kierunkowych oraz piktogramach.
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1.3 Piktogramy

Informacje ogólne

W ramach Systemu Identyfikacji Wizualnej Wewnętrznej
UMCS został zaprojektowany zestaw piktogramów

Toaleta damska

Parking

Barek

Toaleta męska

Portiernia, recepcja

Laboratorium

Toaleta dla os. z
niepełnosprawnością

Dziekanat

Biblioteka

Toalety

Aula

Hala sportowa

Wejście, odległość

Administracja
budynku

Pływalnia

Wyjście

Biuro obsugi
studentów
zagranicznych

Siłownia

Winda

Biuro rekrutacji

Szatnia

Ogłoszenia,
informacja

Sala wykładowa

stosowanych w różnych sytuacjach. Katalog piktogramów
nie jest zamknięty, dopuszcza się tworzenie kolejnych
znaków w celu poszerzenia zbioru, pod warunkiem
zachowania spójności graficznej z elementami już
istniejącymi.
Specyfikacja, jaka została użyta w zakresie tworzenia
SIWW UMCS:
Zakończenie: na styk
Narożnik: zaokrąglone złącze
Wyrównanie obrysu: wyrównaj obrys do środka
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1.4 Strzałki kierunkowe

Informacje ogólne

W zakresie Systemu Identyfikacji Wizualnej Wewnętrznej
UMCS zostały zaprojektowane strzałki kierunkowe, które
mają na celu informowanie odbiorcy, w jakim kierunku ma
się udać, by bezproblemowo dotrzeć do celu.
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1.5 Elementy dodatkowe
Elementy dodatkowe występują we wszelkich

Informacje ogólne

Wzór symbolu do umieszczenia przy prawej krawędzi

Wzór symbolu do umieszczenia przy lewej krawędzi

Wzór symbolu do umieszczenia przy prawej górnej krawędzi

Wzór symbolu do umieszczenia przy lewej górnej krawędzi

Uwaga! W wersji pionowej wysokość symbolu powinna
stanowić 30% wysokości tła

Uwaga! W wersji pionowej wysokość symbolu powinna
stanowić 30% wysokości tła

oznakowaniach systemu kierowania ruchem na terenie
UMCS. W ramach SIWW UMCS został zaprojektowany blok
graficzny składający się z 12 kwadratów.
Symbol ściśle nawiązuje do dwunastu wydziałów
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Barwa znaku składa się z odcieni koloru szarego UMCS
i nie wolno modyfikować jej w żaden sposób.
Blok graficzny można stosować zawrówno na tle
w kolorze szarym SIWW UMCS oraz szarym UMCS.
W przypadu użycia symbolu na jednolitym tle
umieszczamy go w górnej części w dowolnym rogu.
Gdy występują dwa kolory tła, szary SIWW UMCS oraz
szary UMCS wówczas symbol należy umieścić pośrodku
łączenia obu kolorów oraz wyrównać do lewej lub prawej
krawędzi.
Wielkość symbolu zależna jest od wymiarów oznaczenia,
na którym jest stosowany. Do wyboru są dwa warianty
systemu umieszczania symbolu – 20% oraz 10%

Konstrukcja symbolu

wysokości tła. Wybór zależny jest od projektu i jego
wymiarów, symbol nie powinien zajmować zbyt dużo
powierzchni, by nie odbierać uwagi od informacji na
oznaczeniach. Przykładowo:
Tabliczka 250 x 120 mm – wysokość symbolu powininna
wynosić 20% wysokości tła tabliczki, czyli 50 mm.
Tabliczka 500 x 300 mm – wysokość symbolu powininna
wynosić 10% wysokości tła tabliczki, czyli 30,2 mm.
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Wprowadzenie
Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Wewnętrznej UMCS przedstawia rozwiązania
graficzne wszystkich metod implementacji oznakowania Systemu kierowania ruchem na
terenie UMCS.

2

SIWW ma na celu ułatwienie szybkiej identyfikacji lokalizacji, pozwalając na bezpromlemową
orientacją w terenie. Przedstawione rozwiązania graficzne są zaprojektowane w zwięzły,
czytelny oraz zrozumiay sposb, niestwarzajcy problemu
z interpretacją przekazywanej treści, emitujcy tym samym niepewność co do wyboru właściwej
drogi, a co za tym idzie wpływający na dobre samopoczucie odbiorców informacji.

2

Oznakowanie zewnętrzne

Na wszystkich materiałach informacje umieszczone są w języku polskim i angielskim
jednocześnie.
System składa się z różnych rodzajów oznaczeń, które dla łatwiejszego zrozumienia
i wygody korzystania z publikacji zostały podzielona na kilka kategorii:
• tablice zewnętrzne z nazwą obiektu
• strzałki kierunkowe
• oznaczenie portierni
• tablica informacyjna
• tabliczki wewnętrzne na drzwi
• mapa kampusu UMCS

Publikacja ma na celu pomóc we wdrażaniu Systemu Identyfikacji Wizualnej Wewnętrznej
UMCS i skutecznym zarządzaniu nim w przyszłości.

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ WEWNĘTRZNEJ
WEWNĘTRZEJ UMCS
UMCS

2.1 Tablice z nazwą obiektu — wersja ogólna

Oznakowanie zewnętrzne

Tablica zewnętrzna z nazwą obiektu w wersji ogólnej
powinna być stosowana na wszystkich obiektach UMCS
poza budynkami wydziałowymi.
Logo ogólne UMCS umieszczamy w wersji skróconej.
Podstawowe wymiary tablicy w wersji poziomej
to 500 x 300 mm.

500 mm

180 mm

Overpass Bold 60 pt

40 mm

80 mm

300 mm

Overpass Light 42 pt
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2.2 Tablice z nazwą obiektu — wersja wydziałowa

Oznakowanie zewnętrzne

Tablica zewnętrzna z nazwą obiektu w wersji wydziałowej
powinna być stosowana na wszystkich wydziałach UMCS.
Logo wydziału umieszczamy w wersji rozszerzonej
w kolorze białym.
Podstawowe wymiary tablicy w wersji poziomej
to 500 x 300 mm.

500 mm

180 mm

Overpass Bold 60 pt

40 mm

80 mm

300 mm

Overpass Light 42 pt
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2.3 Znaki kierunkowe — wersja ogólna

Oznakowanie zewnętrzne

Znaki kierunkowe zewnętrzne mogą być stosowane
osobno oraz w zestawieniu z innymi oznacznieniami tego
samego typu, np. na słupie informacyjnym.
Budowa znaków kierunkowych składa się z nazwy miejsca
w języku polskim oraz angielskim, dystansu podanego
w jednostkach metrowych oraz piktogramu, symbolu
strzałki w lewą lub prawą stronę w zależości od kierunku.
200 m

Znak kierunkowy powinien zawierać również symbol
ozdobny zbudowany z 12 kwadratów.
Długość znaku może być dowolnie modyfikowana
w zależności od zapotrzebowania.
Znak może występować również w odwróconej wersji
kierując odbiorcę w lewo, w takim przypadku budowa
powinna być analogicznie taka sama.
Długość tablicy jest zmienna

Overpass Light 28 pt

120 mm

150 mm

Overpass Bold 40 pt

30 mm

Overpass Light30 pt
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2.4 Znaki kierunkowe — wersja wydziałowa

Oznakowanie zewnętrzne

Znaki kierunkowe zewnętrzne mogą być stosowane
osobno oraz w zestawieniu z innymi oznacznieniami tego
samego typu, np. na słupie informacyjnym.
Budowa znaków kierunkowych w wersji wydziałowej
składa się z nazwy wydziału w języku polskim oraz
angielskim, dystansu podanego w jednostkach metrowych
wraz z piktogramem, pionowego paska w kolorze
wydziałowym przy lewej lub prawej krawędzi znaku oraz

200 m

symbolu strzałki w lewą lub prawą stronę w zależości od
kierunku.
Długość znaku może być dowolnie modyfikowana
w zależności od zapotrzebowania.
Znak może występować również w odwróconej wersji
kierując odbiorcę w lewo, w takim przypadku budowa
10 mm

powinna być analogicznie taka sama.
Długość tablicy jest zmienna

Overpass Light 28 pt

120 mm

150 mm

Overpass Bold 40 pt

30 mm

Overpass Light 30 pt
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Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Wewnętrznej UMCS przedstawia rozwiązania
graficzne wszystkich metod implementacji oznakowania Systemu kierowania ruchem na
terenie UMCS.

3

SIWW ma na celu ułatwienie szybkiej identyfikacji lokalizacji, pozwalając na bezpromlemową
orientacją w terenie. Przedstawione rozwiązania graficzne są zaprojektowane w zwięzły,
czytelny oraz zrozumiay sposb, niestwarzajcy problemu
z interpretacją przekazywanej treści, emitujcy tym samym niepewność co do wyboru właściwej
drogi, a co za tym idzie wpływający na dobre samopoczucie odbiorców informacji.

3

Oznakowanie wewnętrzne

Na wszystkich materiałach informacje umieszczone są w języku polskim i angielskim
jednocześnie.
System składa się z różnych rodzajów oznaczeń, które dla łatwiejszego zrozumienia
i wygody korzystania z publikacji zostały podzielona na kilka kategorii:
• tablice zewnętrzne z nazwą obiektu
• strzałki kierunkowe
• oznaczenie portierni
• tablica informacyjna
• tabliczki wewnętrzne na drzwi
• mapa kampusu UMCS

Publikacja ma na celu pomóc we wdrażaniu Systemu Identyfikacji Wizualnej Wewnętrznej
UMCS i skutecznym zarządzaniu nim w przyszłości.

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ WEWNĘTRZNEJ
WEWNĘTRZEJ UMCS
UMCS

3.1 Tabliczki informacyjne na drzwi — wersja ogólna

Oznakowanie wewnętrzne

Tabliczki informacyjne na drzwi w wersji ogólnej można
stosować w dowolnych obiektach UMCS, wyłącznie na
drzwiach wewnątrz budynku.

250 mm

120 mm
20 mm

Overpass Light 21 pt

120 mm

Overpass Bold 30 pt
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3.2 Tabliczki informacyjne na drzwi — wersja z piktogramem

Oznakowanie wewnętrzne

Tabliczki informacyjne na drzwi w wersji z piktogramem
można stosować w dowolnych obiektach UMCS, wyłącznie
na drzwiach wewnątrz budynku.
Jeśli w katalogu piktogramów zaprezentowanym
w SIWW UMCS nie ma odpowiedniego znaku, należy
zaprojektować go zgodnie z wytycznymi podanymi
wcześniej w odpowiednim dziale.

8 mm

8 mm

250 mm

8 mm

84 mm

120 mm

Overpass Bold 30 pt

Overpass Light 21 pt

20 mm

8 mm
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3.3 Znaki kierunkowe

Oznakowanie wewnętrzne

Znaki kierunkowe wewnętrzne stosujemy wyłącznie
wewnątrz budynku. Określają one kierunek, w którym
należy się udać.
Znak może występować również w odwróconej wersji
kierując odbiorcę w lewo, w takim przypadku budowa
powinna być analogicznie taka sama.

10 mm

10 mm

400 mm

10 mm

Overpass Bold 40 pt

150 mm

100 mm

Overpass Light 28 pt

10 mm
30 mm
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3.4 Tablica ogłoszeniowa

Oznakowanie wewnętrzne

Tablica informacyjna przeznaczona jest do ogłaszania
różnych wydarzeń związanych z UMCS.

1300 mm

60 mm
800 mm

620 mm
80 mm

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ WEWNĘTRZNEJ UMCS
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3.5 Oznaczenie portierni

Oznakowanie wewnętrzne

Portiernia oraz Recepcja posiadają identyczną
konstrukcję budowy. Oznaczenie składa się z piktogramu,
nazwy w języku polskim oraz angielskim i elementów
ozdobnych.

10 mm

10 mm

500 mm

10 mm

140 mm

200 mm

Overpass Bold 30 pt

Overpass Light 21 pt

40 mm

10 mm
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Wprowadzenie
Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Wewnętrznej UMCS przedstawia rozwiązania
graficzne wszystkich metod implementacji oznakowania Systemu kierowania ruchem na
terenie UMCS.

4

SIWW ma na celu ułatwienie szybkiej identyfikacji lokalizacji, pozwalając na bezpromlemową
orientacją w terenie. Przedstawione rozwiązania graficzne są zaprojektowane w zwięzły,
czytelny oraz zrozumiay sposb, niestwarzajcy problemu
z interpretacją przekazywanej treści, emitujcy tym samym niepewność co do wyboru właściwej
drogi, a co za tym idzie wpływający na dobre samopoczucie odbiorców informacji.

4

Mapa kampusu

Na wszystkich materiałach informacje umieszczone są w języku polskim i angielskim
jednocześnie.
System składa się z różnych rodzajów oznaczeń, które dla łatwiejszego zrozumienia
i wygody korzystania z publikacji zostały podzielona na kilka kategorii:
• tablice zewnętrzne z nazwą obiektu
• strzałki kierunkowe
• oznaczenie portierni
• tablica informacyjna
• tabliczki wewnętrzne na drzwi
• mapa kampusu UMCS
Publikacja ma na celu pomóc we wdrażaniu Systemu Identyfikacji Wizualnej Wewnętrznej
UMCS i skutecznym zarządzaniu nim w przyszłości.

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ WEWNĘTRZNEJ
WEWNĘTRZEJ UMCS
UMCS

4. Mapa kampusu w dedykowanym foramcie A3
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Księga Identyfikacji Wizualnej Wewnętrznej wykonana przez Mustang Marketing
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Wprowadzenie
Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Wewnętrznej UMCS przedstawia rozwiązania
graficzne wszystkich metod implementacji oznakowania Systemu kierowania ruchem na
terenie UMCS.
SIWW ma na celu ułatwienie szybkiej identyfikacji lokalizacji, pozwalając na bezpromlemową
orientacją w terenie. Przedstawione rozwiązania graficzne są zaprojektowane w zwięzły,
czytelny oraz zrozumiay sposb, niestwarzajcy problemu
z interpretacją przekazywanej treści, emitujcy tym samym niepewność co do wyboru właściwej
drogi, a co za tym idzie wpływający na dobre samopoczucie odbiorców informacji.
Na wszystkich materiałach informacje umieszczone są w języku polskim i angielskim
jednocześnie.
System składa się z różnych rodzajów oznaczeń, które dla łatwiejszego zrozumienia
i wygody korzystania z publikacji zostały podzielona na kilka kategorii:
• tablice zewnętrzne z nazwą obiektu
• strzałki kierunkowe
• oznaczenie portierni
• tablica informacyjna
• tabliczki wewnętrzne na drzwi
• mapa kampusu UMCS
Publikacja ma na celu pomóc we wdrażaniu Systemu Identyfikacji Wizualnej Wewnętrznej
UMCS i skutecznym zarządzaniu nim w przyszłości.
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