
Załącznik nr 2 do Regulaminu 

Druki – podajemy obecne najczęstsze formaty druków, dopuszczamy zmianę formatów i 

elementów 

1. Zaproszenia - format: A5, wersja czterostronna i dwustronna 

2. Wizytówka - format: 50x85mm 

3. Papier firmowy - format: A4 

4. Teczka A4 

5. Koperta 

a. format: C5 (162 × 229mm) 

b. format: C4 (229 × 324mm) 

c. format: DL (110 × 220mm) 

6. Plakietki identyfikacyjne - format: 54x86mm 

7. Karty pocztowe - format: A6 - 148 x 105 mm 

8. Program miesięczny - format: 495x210, składane na 5 (4 miejsca łamania) 

9. Program koncertu - format: 210x210mm 

10. Plakaty / afisze - format: B1 (1000x707mm) + przeformatowania  

11. Ulotki - format: A5 wersja czterostronna i dwustronna  

12. Foldery - format: 210x210mm 

13. Katalogi i publikacje - format: dopuszczalne wszystkie formaty w zależności od potrzeb i 

funkcji wydawnictwa przy uwzględnieniu proporcji wielkości logo i szerokości strony 

14. Gadżety - format: torby, pendrive, smycze  

15. Outdoor – pion i poziom 

16. Karty pracy do wypełniania dla dzieci na wystawie -format: A4 i A3 (składane do A4) 

17. Roll-up - format: 2000x850 

18. Reklamy do prasy 

19. Pianki / plansze info  - format: 1800x800 

 

Standardy projektowania druków (określenie parametrów elementów stałych) 

1. Wydawnictwa drukowane w formie druków zwartych - dostosowanie ramy graficznej  

a. określenie miejsca logotypu użytego na okładce, stronie przedtytułowej i tytułowej 

b. określenie proporcji logotypu użytego na okładce w odniesieniu do szerokości bloku 

c. określenie parametrów fontów 

d. parametry stopki i jej umieszczenie 

e. elementy identyfikujące zgodne z kategoriami typu wydarzeń 

f. określenie odstępstw w projektowaniu 

g. możliwość zastosowania różnych technik drukarskich i uszlachetniania celem 

umieszczenia logotypów i elementów stałych 

2. Wydawnictwa drukowane w formie druków ulotnych 

a. określenie miejsca logotypu 

b. określenie proporcji logotypu użytego na okładce w odniesieniu do szerokości bloku 

c. określenie parametrów fontów 

d. parametry stopki  

e. elementy identyfikujące zgodne z kategoriami typu wydarzeń 

f. określenie odstępstw w projektowaniu 

 

Internet i media elektroniczne 

1. projekty newsletterów – elementy obowiązkowe: logotyp POLIN, logotypy mediów 

społecznościowych, pełna nazwa muzeum, informacja o możliwości zrezygnowania z 

otrzymywania newsletterów 

2. Strony polin.pl  



3. Projekty webowe (Wirtualny Sztetl, Polscy Sprawiedliwi, blogi, wirtualne wystawy itp.) / 

aplikacje multimedialne 

4. Plansze startowe do filmów 

5. Plansze końcowe do filmów 

6. Profile społecznościowe ( FB / Twitter / Instagram / YouTube / konto Google / konto LinkedIn / 

Issuu / Google Culture Institute (Art)) 

7. Szablony prezentacji muzeum 

8. Stopki maili pracowników 

9. Reklamy www / na ekranach w komunikacji miejskiej:  

10. kartki elektroniczne / zaproszenia elektroniczne:  

11. Wydawnictwa elektroniczne (np. Magazyn wolontariusza) 

 

Logo POLIN według manualu Księgi Znaku 

1. Określenie zasad umieszczania logotypu 

2. Logo Muzeum użyte powinno być zawsze w proporcji do formatu projektowanej grafiki 

(szerokość podstawy logotypu do szerokości podstawy druku) lub jeśli zachodzi taka potrzeba 

projektowa przez określenie proporcji wysokości logotypu do wysokości formatu. 


