
KSIĘGA ZNAKU
POLSKIEGO ZWIĄZKU 
RUGBY NA WÓZKACH



LOGOTYP
Podstawowym logotypem Polskiego Związku Rugby Na Wózkach są stylizowane 

postacie kobiety i mężczyzny, na dwóch planach, na wózku na pierwszym z nich. Po-

staci dynamicznym ruchem sięgają po lecącą piłkę. Obok sygnetu znajduje się skróto-

wiec PWR oraz podpis kapitalikami „POLISH WHEELCHAIR RUGBY FEDERATION”.



TYPOGRAFIA
Wszystkie napisy drukowane są fontem Raleway. Rozmiary fontów względem sy-

gnetu powinny być zachowane zgodnie z proporcjami przedstawionymi na następnej 

stronie. 

Raleway ExtraBold

Raleway Medium
(tracking 60)



KONSTRUKCJA ZNAKU
Punktem wyjścia dla proporcji i odległości umieszczania napisów w stosunku do sy-

gnetu logotypu jest szerokość piłki, oznaczona jako X. Poszczególne elementy i ich 

położenie powinny zachowywać wartości jak poniżej.
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POLE OCHRONNE
Pole ochronne, w którym nie powinny znajdować się jakiekolwiek elementy projektu, 

którego częścią jest logotyp, wyznaczają kwadraty o długości krawędzi 2X.
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KOLORYSTYKA
Podstawowymi kolorami są biel, czerwień i złoto. Dodatkowo zarówno postać kobie-

ty, jak i lecąca piłka wypełnione są gradientem, którego zasady tworzenia znajdują się 

poniżej. Gradient wypełnia każdy z elementów osobno, od jednej krawędzi obiektu  

do drugiej.

#e12426

C5 M99 Y100 K0

#e5b023

C11 M31 Y100 K0

#cc962b #e5b023 #b7832c

40%



KOLORYSTYKA
Przykład prezentacji logotypu na tle jednobarwnym, innym niż białe.



KOLORYSTYKA // WARIANTY
Dla kadry narodowej zarezerwowany został logotyp w barwach biało-czerwonych. 

Wszystkie zasady jego stosowania są spójne z zasadami stosowania jak w przypad-

ku logotypu w wersji podstawowej. 
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C5 M99 Y100 K0

X

KONTUR: 0,08 X



POLISH WHEELCHAIR
R U G B Y   L E A G U E

KOLORYSTYKA // WARIANTY
Dla ligi zarezerwowany został logotyp w barwach biało-granatowych. Wszystkie za-

sady jego stosowania są spójne z zasadami stosowania jak w przypadku logotypu  

w wersji podstawowej. 

#272760
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Przykłady prezentacji wariantów logotypu na tle jednobarwnym, innym niż białe.

POLISH WHEELCHAIR
R U G B Y   L E A G U E

KOLORYSTYKA // WARIANTY



Dopuszczalne jest w wyjątkowych okolicznościach stosowanie logotypu w wariancie 

czarno-białym i w negatywie. Wszystkie pokazane wcześniej zasady konstrukcji logo-

typu dotyczą także tych wariantów specjalnych.

KOLORYSTYKA // WARIANTY SPECJALNE



Dopuszczalne jest w wyjątkowych okolicznościach, jeśli niemożilwe jest użycie wa-

riantu monochromatycznego, stosowanie logotypu w wariancie z dodatkowym, za-

okrąglonym obrysem. Należy zwrócić uwagę, że obrys nakładany jest osobno pod 

każdą postać w sygnecie oraz pod koło wózka na pierwszym planie. 

KOLORYSTYKA // WARIANTY SPECJALNE



Obrys nie zawsze musi obejmować podpis, jesli kontrast tła jest wystarczający.

KOLORYSTYKA // WARIANTY SPECJALNE



W przypadku materiałów handlowych (np. bluzy, t-shirty itp.) możilwe jest użycie wa-

riantu monochromatycznego w poniższej formie. Wówczas kolor tkaniny wykorzy-

stywany jest jako zastępstwo dla koloru czerwonego w logotypie w wariancie mo-

nochromatycznym. Dopuszczalne jest użycie samego obrysku na piłce w sygnecie.

KOLORYSTYKA // WARIANTY SPECJALNE



KONTRAST TŁA
Należy zwrócić uwagę, aby tło pod logotypem miało właściwy stosunek kontrastu do zastosowanego ko-

loru czerwonego. Prawidłowy stosunek kontrastu kolorystycznego wynosi > 3:1.  

Do zmierzenia kontrastu służy np. darmowe narzędzie CCA (Colour Contrast Analyzer). Należy tak dobrać 

parametry kolorystyczne tła, aby zestawienie kolorystyczne spełniało standardy czytelności WCAG w 

wersji 2.1 dla elementów graficznych i komponentów UI.  Jeśli nie ma możliwości doboru kontrastu tła, nale-

ży logotyp umieścić na apli o odpowednim kontraście, bądź stosować logotyp w wersji monochromatycz-

nej lub negatywowej.

Prawidłowy przykład kontrastu tła o wartości 3:1. Nieprawidłowy przykład kontrastu tła o wartości 1.1:1.



Jeśli zajdzie taka potrzeba, logotyp można stosować w polskiej wersji językowej 

podpisu. Skrótowiec PWR zostaje bez zmian w wersji angielskiej.

WARIANTY JĘZYKOWE



Jeśli zajdzie taka potrzeba, logotyp można stosować w polskiej wersji językowej 

podpisu. Skrótowiec PWR zostaje bez zmian w wersji angielskiej.

WARIANTY JĘZYKOWE



Jeśli zajdzie taka potrzeba, logotyp można stosować w polskiej wersji językowej 

podpisu. Skrótowiec PWR zostaje bez zmian w wersji angielskiej.

WARIANTY JĘZYKOWE


