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Część I. LOGO
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Tekst

Istota Logo
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Podstawą konstrukcji znaku jest
wartość x, która definiuje oddalenie
logotypu od sygnetu po wyrównaniu
ich według dolnej krawędzi.
O wartość tę jest również poszerzone
w dół pole logotypu, dzięki czemu
uzyskujemy dodatkową przestrzeń do
wpisania 3 linii tagu nazwy “w Lublinie”.
Wysokość “ziarna” umieszczonego
w sygnecie jest równa 2x.

konstrukcja znaku

x
2x

x

x
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Pole ochronne znaku jest rodzajem ramki otaczającej
logo, której wyznaczenie gwarantuje
zachowanie czytelności i przejrzystości
logo po umieszczeniu go wśród innych
znaków, elementów graficznych,
czy też tekstu.
W przypadku logo Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie ramka ta ma
szerokość równą wartości x.

Siatka

x
2x

x

x
x
x

x

x
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Kolorystyka logo Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie jest
odzwierciedleniem barw pięknej polskiej
przyrody - złotych łanów zbóż w pełnym
słońcu i głębokiej zieleni dumnych,
wiekowych dębów. Stanowią też naturalną
konsekwencję projektowania nowego
znaku uczelni w oparciu o tradycyjne
godło, w którym również wystepują te
dwa kolory.
Z perpsektywy praktycznego designu
kolorystyka taka daje możliwość
wykreowania sytemu identyfikacji
wizualnej, który gwarantuje bogactwo
wyrazu przy zachowaniu prostoty
w formie - minimalistyczne kształty
w pełnych, harmonijnie skomponowanych
barwach jasnego złota i głebokiej
zieleni stanowią wyrazisty przekaz
nowoczesności, profesjonalizmu i prestiżu.

Symbolika Kolorów

złoty kłos

zieleń dębu
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Kolory określone w tej księdze są
jedynymi dozwolonymi, które należy
stosować do logo Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie. Mają one
również prymat użytkowania we wszelkich
materiałach promocyjnych i dokumentach.
Do określenia kolorów elementów
graficznych i typografii w systemie
identyfikacji wizualnej są użyte nazwy:
“złoty” i “zielony”, które należy rozumieć
symbolicznie, jako jedyne kolory uczelni.
Przy produkcji materiałów drukowanych
należy wybrać odpowiednią bibliotekę
kolorów - dla wydruków prestiżowych
zalecane jest użycie złotego metalicznego
i zielonego z biblioteki PANTONE
(odpowiednio - 872 C i 3425 C).
Dla pozostałych wydruków zalecane jest
użycie palety CMYK lub PANTONE solid
coated.
Do wersji monochromatycznych stosować
należy czerń w tincie odpowiednio 30
i 80%. Odcienie te stosowane są również
do tekstów w materiałach promocyjnych
i dokumentacji.

kolorystyka logo
podstawowa

monochromatyczna

CMYK: 5, 23, 70, 5

PANTONE 872 C
PANTONE 7403 C

RGB: 234, 192, 93

WEB: #eac05d

CMYK: 100, 45, 90, 0

PANTONE 3425 C

RGB: 0, 105, 64

WEB: #006940

czerń - tinta 30%

czerń - tinta 80%
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V1. Monochromatyczne / złote
V2. Monochromatyczne / zielone
V3. Monochromatyczne / szare
V4. Negatyw / białe

WERSJE KOLORYSTYCZNE UZUPEŁNIAJĄCE

1

2

3

4
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Na różnych tłach w odcieniach
od białego do czarnego.

WERSJA ACHROMATYCZNA
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Umieszczanie logo na różnych tłach
- przy umieszczaniu logo na grafice
wielobarwnej musimy pamiętać o tym,
że zarówno sygnet, jak i logotyp
muszą pozostać czytelne i wyraźne.
Na ciemnych tłach preferowane jest
logo białe (w negatywie), na jasnych
- monochromatyczne zielone, a na
wielokolorowych, kontrastujących do
kolorów logotypu preferowana jest
wersja podstawowa - złoto-zielona.
Unikać należy umieszczania logo białego
(w negatywie) na grafice (nawet ciemnej)
zawierającej białe plamy, żeby uniknąć
zlewania się logo z tłem.
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Niedozwolone jest:
- zmienianie kolorów logo na inne,
niż wskazane w tej księdze,
- dodawanie obrysów,
- dodawanie cienia,
- dodawanie gradientów.
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Minimalna wielkość logo we wszelkich
materiałach drukowanych nie może być
mniejsza niż 15 mm (w najszerszym jego
miejscu).

skalowanie / minimalna wielkość logo

W przypadku środowiska ekranowego
wielkość ta wynosi 43 px, ale ponad
wszystko należy zadbać, żeby logo było
zawsze czytelne i wyraźne, co często jest
uzależnione od rozdzielczości
i jakości matrycy.
15 mm

60 mm

43 px

170 px
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Wersje uzupełniające logo mają za zadanie
przede wszystkim rozszerzyć spektrum
możliwości użycia logo na różnych formatach i nośnikach. Dzięki temu unika się
również dowolnej modyfikacji logo w celu
dopasowania go na potrzeby danego
projektu. Są to wersje wtórne do wersji
pierwotnej, która zachowuje w stosunku
do nich swój prymat użytkowania.

WERSJE UZUPEŁNIAJĄCE
pozioma

pionowa

O ile w wersji podstawowej logo zachowana została równwaga między sygnetem
a logotypem, o tyle wersje alternatywne
służą również wyeksponowaniu jednego
z elementów - w wersji poziomej - logotypu, w wersji pionowej - sygnetu.
To również stanowić może przesłankę
do wybrania odpowiedniej dla danego
projektu wersji logo.
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Anglojęzyczna wersja logo służy przede
wszystkim promocji uczelni w środowisku
międzynarodowym i jest odpowiedzią
na wymogi współczesnego, globalnego
marketingu.
Wersja anglojęzyczna zachowuje w pełni
wygląd sygnetu, zmienia się jedynie
logotyp. Zachowany zostaje oryginalny
układ logo w wersji podstawowej
wzbogaconej o wersje uzupełniające,
analogiczne do wersji polskojęzycznej

JĘZYKOWA WERSJA UZUPEŁNIAJĄCA
anglojęzyczna

UNIVERSITY
of LIFE SCIENCES
in Lublin

UNIVERSITY
of LIFE SCIENCES
in Lublin

UNIVERSITY
of LIFE SCIENCES
in Lublin
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Niedopuszczalne jest:

PRZYKŁADY

- zmiana proporcji logo,
- obracanie/pochylanie logo,
- odejmowanie elementów,
- dodawanie elementów,
- zmiana typografii.

UNIWERSYTET
PRZYRODNICZY
w Lublinie
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Typografia
Podstawową rodziną krojów pisma
Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie jest EXO. Reprezentuje ona
nowoczesne, bezszeryfowe liternictwo,
z charakterystycznym wykończeniem
wewnętrznego załamania litery ‘W‘,
delikatnie wygiętymi brzuszkami
i wyraźną inspiracją pismem technicznym.
Zaleca się używanie krojów: ExtraLight,
ExtraLightItalic, Regual, Italic, DemiBold,
ExtraBold

RODZINA KROJÓW EXO

Extra Light + ExtraLightItalic
aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuwyzźż / aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuwyzźż
aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuwyzźż 1234567890,./;’[<?:”|{=+_-%&*^$#@!
Regular + Italic
aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuwyzźż / aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuwyzźż
aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuwyzźż 1234567890,./;’[<?:”|{=+_-%&*^$#@!
Demibold
aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuwyzźż
aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuwyzźż 1234567890,./;’[<?:”|{=+_-%&*^$#@!
ExtraBold
aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuwyzźż
aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuwyzźż 1234567890,./;’[<?:”|{=+_-%&*^$#@!
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RODZINA KROJÓW EXO
przykłady tekstu ciągłego

ExtraLight + ExtraLightItalic

Regular + Italic

wielkość: 11 pt
odstęp: 13.2 pt

Us as et voloribusdam et aut
veliquibus, offic tem am exerchil
inventur? Piet accum cuscium a
simet a con nem que quo optatur
aped et peri odiasperitae volupta
eos dipid quiaece senias volorro
rrovitis maiorrorrum alitatibus
maiorio corio.

Us as et voloribusdam et aut
veliquibus, offic tem am exerchil
inventur? Piet accum cuscium
a simet a con nem que quo
optatur aped et peri odiasperitae
voluptaesto eos quiaece senias
volorro rrovitis maiorrorrum
alitatibus maiorio corio.

wielkość: 8 pt
odstęp: 9.6 pt

Ut eossequi ilique isitiorepre sinveli atectatibus
ut eos asimporum as doluptam amus iusam
quis velia pro magnis eos estem inis sandit
et et eum fugiatum aut as sima quo odit
et rehenim olupture necaectas et estrum
sumquae dolorum rescia nimusam.

Ut eossequi ilique isitiorepre sinveli
atectatibus ut eos asimporum as doluptam
amus iusam quis velia pro magnis eos estem
inis sandit et et eum fugiatum aut as sima quo
odit et rehenim olupture necaectas et estrum
sumquae dolorum rescia nimusam.

Ut eossequi ilique isitiorepre sinveli atectatibus
ut eos asimporum as doluptam amus iusam
quis velia pro magnis eos estem inis sandit
et et eum fugiatum aut as sima quo odit
et rehenim olupture necaectas et estrum
sumquae dolorum rescia nimusam.

Ut eossequi ilique isitiorepre sinveli atectatibus
ut eos asimporum as doluptam amus iusam
quis velia pro magnis eos estem inis sandit
et et eum fugiatum aut as sima quo odit
et rehenim olupture necaectas et estrum
sumquae dolorum rescia nimusam.
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RODZINA KROJÓW EXO
przykłady nagłówków

DemiBold
wielkość: 24 pt
odstęp: 26 pt

Us as et voloribusdam et aut veliquibus,
offic tem am exerchil inventur?
ExtraBold

wielkość: 24 pt
odstęp: 26 pt

Vendus veligenit fuga. Rum nos et acepel
in esti in nam que cust experae!
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Typografia
Uzupełniającą rodziną krojów pisma
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
jest Arial reprezentująca klasyczny,
bezszeryfowy krój. Można jej używać
wyłącznie wtedy, gdy nie jest możliwe
korzystanie z krojów podstawowych
rodziny EXO - na przykład w materiałach
elektronicznych, w których nie ma
możliwości osadzenia/dołączenia fontu
EXO. Zaleca się używanie następujących
krojów rodziny Arial: Regular, Italic, Bold,
Bold Italic

RODZINA KROJÓW ARIAL

Regular + Italic
aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuwyzźż / aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuwyzźż
aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuwyzźż 1234567890,./;’[<?:”|{=+_-%&*^$#@!
Bold + Bold Italic
aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuwyzźż / aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuwyzźż
aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuwyzźż 1234567890,./;’[<?:”|{=+_-%&*^$#@!
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wielkość: 11 pt
odstęp: 13.2 pt

wielkość: 8 pt
odstęp: 9.6 pt

RODZINA KROJÓW ARIAL
przykłady tekstu ciągłego

przykłady nagłówków

Regular + Italic

Bold + Bold Italic

Us as et voloribusdam et aut
veliquibus, offic tem am exerchil
inventur? Piet accum cuscium a
simet a con nem que quo optatur
aped et peri odiasperitae volupta
eos dipid quiaece senias volorro
rrovitis maiorrorrum alitatibus
maiorio corio.
Ut eossequi ilique isitiorepre sinveli atectatibus
ut eos asimporum as doluptam amus iusam
quis velia pro magnis eos estem inis sandit
et et eum fugiatum aut as sima quo odit
et rehenim olupture necaectas et estrum
sumquae dolorum rescia nimusam.

wielkość: 24 pt
odstęp: 26 pt

Harum is dolorrum
fugitat urepellabo.
Alignimosa, simpor
sunt, venda cus.

Ut eossequi ilique isitiorepre sinveli atectatibus
ut eos asimporum as doluptam amus iusam
quis velia pro magnis eos estem inis sandit
et et eum fugiatum aut as sima quo odit
et rehenim olupture necaectas et estrum
sumquae dolorum rescia nimusam.
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Stosowanie typografii
Przy wyborze kroju należy kierować się
przede wszystkim aspektem użyteczności
typografii. W związku z czym, do tekstów
regularnych, wieloakapitowych zalecane
jest używanie kroju ExtraLight, który jest
czytelny i wyraźny; do wyróżnień, haseł,
lidów i nagłówków zalecane jest użycie
krojów DemiBold i ExtraBold. Kursywy
należy stosować do jedno-dwuzdaniowych
uwag, ustępów i cytatów, ponieważ stają
się one nieczytelne w nagromadzeniu
znaków.
Formatowanie poszczególnych
akcydensów zostało sformułowane
w kolejnym dziale księgi.

PRZYKŁAD
tekst informacyjny

Lorem Ipsum

nagłówek - ExtraBold:
wielkość: 13pt, odstęp: 16pt

Asinvel ipsaped que pe con reius dit laborro et eum inveleseque
ressum dias doluptur?

lid - DemiBold:
wielkość: 10pt, odstęp: 13pt

Dolorrum et et od qui ant aspit oditatus enihilis dic te elecaes
et et audi aboruptatem. Quid ma vollabora quo mo tor aut ea
sequo eturist ibusapici aut es dia ipsaeru mendigenim eatur?
Luptis apis magnit laboris consequ atemque velescipsum
quame nus, commodis modis ut voloria dolum quas doluptatas
eum facestiur adi nimagnam ipicabo rumqui renditate iur, nonsequ atemperum eturept atempor eperro ius quatur, sum liquati
strumendisi delessum sitas aliquiam, omnihit iatios ped que ex
et aut que quam dolendere, consequi officia comnitam repero
blab incimus.
Dolorrum et et od qui ant aspit oditatus enihilis dic te elecaes et et audi
aboruptatem.

tekst zwykły - ExtraLight:
wielkość: 10pt, odstęp: 13pt

uwagi, cyctaty z tekstu - ExtraLightItalic:
wielkość: 9pt, odstęp: 11pt
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Wersje wydziałowe logo
Wraz z logo Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie współistnieją znaki dla poszczególnych wydziałów, które zostały zaprojektowane w oparciu o logo podstawowe
uczelni. Dotychczasowe znaki wydziałowe
zostały uproszczone, a liternictwo ujednolicone i dostosowane do logotypu uczelni.
Dla poszczególnych wydziałów zostały
zarezerwowane odpowiednie kolory, które
stanowią dodatkowy wyróżnik.
Logo każdego wydziału zawsze występuje
w połączeniu z logo uczelni, tak aby dla
odbiorcy zewnętrznego nie stanowiło
problemu zidentyfikowanie danego
wydziału z Uniwersytetem Przyrodniczym
w Lublinie, a nie inną dowolną uczelnią.
Znaki są oddzielone pionową kreską
w kolorze zielonym.

LOGO WYDZIAŁU
wersja rozszerzona / przykład

logo uczelni

+

+

logo wydziału
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Wersje wydziałowe logo - skrócone
Wersje skrócone są pozbawione sygnetu
w logo wydziału (sam logotyp).

LOGO WYDZIAŁU
wersja skrócona / przykład

Obie wersje logo - skrócona i rozszerzona
są równoprawne w użytkowaniu, a wybór
odpowiedniej formy jest uzależniony
wyłącznie od względów praktyczności
(dla większych formatów stosowana
jest wersja rozszerzona, dla mniejszych
skrócona).

logo uczelni

+

+

logotyp wydziału
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LOGO WYDZIAŁÓW
wersja rozszerzona
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LOGO WYDZIAŁÓW
wersja skrócona
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kolorystyka logo UCZELNI
kolory wydziałów

CMYK: 100, 40, 95, 50

PANTONE 3435 C

RGB 0, 70, 37

Wydział Agrobioiżynierii

CMYK: 40, 100, 90, 25

PANTONE 7427 C

RGB 134, 25, 37

Wydział medycyny weterynaryjnej

CMYK: 100, 77, 20, 30

PANTONE 2955 C

RGB 0, 56, 104

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

CMYK: 45, 100, 15, 15

PANTONE 235 C

RGB 140, 15, 102

Wydział Ogrodnictwa
i Architektury Krajobrazu

CMYK: 45, 15, 10, 70

PANTONE 7546 C

RGB 65, 84, 95

Wydział inżynierii produkcji

CMYK: 0, 70, 100, 10

PANTONE 1595 C

RGB 217, 98, 13

Wydział nauk o żywności
biotechnologii

CMYK: 85, 10, 100, 10

PANTONE 355 C

RGB 0, 138, 46

Wydział nauk rolniczych
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Wydział Agrobioiżynierii
logo wydziału / zestawienie z logo uczelni
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Wydział medycyny weterynaryjnej
logo wydziału / zestawienie z logo uczelni

30

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
identyfikacja wizualna

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
logo wydziału / zestawienie z logo uczelni
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Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
logo wydziału / zestawienie z logo uczelni
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Wydział inżynierii produkcji
logo wydziału / zestawienie z logo uczelni
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Wydział nauk o żywności I biotechnologii
logo wydziału / zestawienie z logo uczelni
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Wydział nauk rolniczych
logo wydziału / zestawienie z logo uczelni
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Motywem przewdonim identyfikacji
wizualnej Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie jest geometryczna wizja łanu
zbóż. Wygląd kłosów jest zaczerpnięty
wprost z sygnetu logo Uniwersytetu.
Jego powielenie tworzy pattern, który
używany jest w materiałach promocyjnych i dokumentach uczelnianych.

Motyw PRzewodni
wzór

x
1/12x
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Motyw zboża jest również wykorzystywany w materiałach uczelnianych w celu
rozróżenienia poszczególnych wydziałów.
W tym celu zmieniany jest kolor ostatniego charakterystycznego, krótszego
kłosa na kolor danego wydziału.

MotyW ZBOŻA
wersja wydziałowa
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Godło uczelni jest znakiem
zarezerwowanym wyłącznie dla spraw
oficjalnych, za zgodą władz rektorskich.

Użycie Godła Uczelni

Do wszelkich pozostałych materiałów
uczelni, a w szczególności do materiałów
promocyjnych, zewnętrznych używane
jest logo Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie.
Wytyczne dotyczące stosowania godła
stanowią treść osobnego dokumentu.
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Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
identyfikacja wizualna

Wszystkie wersje papieru firmowego
mają określony schemat i formatowanie pierwszej i kolejnych stron.
Wszystkie są zbudowane według
schematu przedstawionego obok
i różnią się tylko nagłówkiem i stopką.

Papier firmowy
ogólny

16 mm

21 mm
21 mm

25 mm

12 mm

31 mm

36 mm

Typografia EXO

Ut gravida sed eros eu placerat. Quisque enim lorem, ornare lobortis malesuada ut, cursus nec erat. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Pellentesque eleifend
magna mattis, suscipit nisi pellentesque, consectetur felis. Etiam eget adipiscing urna. Nam eget vestibulum nulla. Sed tempor risus non placerat ultrices. In elementum purus a malesuada consequat. Nulla
facilisi. Fusce quis augue nec elit vehicula bibendum. Proin lorem magna, interdum quis placerat eget,
condimentum vel augue. Aliquam in felis in ante laoreet scelerisque. Aliquam bibendum tempor ante eu
rhoncus. Duis sit amet elit nunc. Curabitur id massa sit amet ipsum vehicula viverra sit amet at dui. Fusce
non consequat erat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

krój/odstęp (pt)
- nagłówek: Bold, 12/14
- akapit: Regular, 10/14
- stopka: Bold, 7/8.4
Regular, 7/8.4

Kolorystyka:

16 mm

16 mm

Ut gravida sed eros eu placerat. Quisque enim lorem, ornare lobortis malesuada ut, cursus nec erat. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Pellentesque eleifend
magna mattis, suscipit nisi pellentesque, consectetur felis. Etiam eget adipiscing urna. Nam eget vestibulum nulla. Sed tempor risus non placerat ultrices. In elementum purus a malesuada consequat. Nulla
facilisi. Fusce quis augue nec elit vehicula bibendum. Proin lorem magna, interdum quis placerat eget,
condimentum vel augue. Aliquam in felis in ante laoreet scelerisque. Aliquam bibendum tempor ante eu
rhoncus. Duis sit amet elit nunc. Curabitur id massa sit amet ipsum vehicula viverra sit amet at dui. Fusce
non consequat erat.

166 mm

logo - podstawowe, zielono-złote
stopka - zielony
motyw - zielono-złoty
tekst - czerń tinta 80%

Nam nec est tempus, ultricies urna vel, malesuada mi. Suspendisse viverra porta arcu, et laoreet risus
vulputate in. Suspendisse potenti. Maecenas condimentum neque sed sapien lacinia, pretium mollis nisl
mattis. Praesent sit amet metus vel diam sagittis congue vel quis elit. Nam a ipsum sed nisi mollis
euismod. Sed ipsum massa, dictum in sagittis vitae, blandit sed justo. Praesent a malesuada nisi. Aliquam
urna purus, fringilla eu dolor id, porta laoreet tortor. Nullam sapien felis, dignissim ac malesuada quis,
dictum a dolor. Maecenas quis purus eget enim vehicula rhoncus. Quisque interdum quis ante id vehicula.
Sed quis magna mi. Integer malesuada dapibus lobortis.

166 mm

Maecenas sit amet tempor enim. Donec sagittis orci vitae justo pharetra, et faucibus leo porta. Vivamus
vestibulum nibh eget dolor adipiscing posuere. Suspendisse sodales odio a metus porta pulvinar. Nunc nisl
urna, lobortis sit amet pretium a, commodo vel augue. Vestibulum at arcu eget purus dignissim placerat
sit amet eu dui.

Vivamus imperdiet laoreet mauris, id sagittis felis faucibus in.
Maecenas sit amet tempor enim. Donec sagittis orci vitae justo pharetra, et faucibus leo porta. Vivamus
vestibulum nibh eget dolor adipiscing posuere. Suspendisse sodales odio a metus porta pulvinar. Nunc nisl
urna, lobortis sit amet pretium a, commodo vel augue. Vestibulum at arcu eget purus dignissim placerat
sit amet eu dui.

Donec tincidunt euismod lectus ac mollis. Nullam ac lectus viverra, sagittis ante et, facilisis mauris. Mauris
laoreet et diam quis lacinia. Quisque sit amet venenatis est, vel egestas mi. Sed nec risus laoreet,
accumsan sapien eu, viverra ante. Vivamus erat risus, malesuada vitae mollis nec, iaculis sed ligula.
Pellentesque malesuada elit ut nulla aliquam scelerisque. Etiam vitae velit eget risus ornare placerat id
quis velit. Aliquam consectetur libero justo, in tristique arcu posuere non. Morbi et aliquet velit. Quisque et
vestibulum sapien, ut laoreet lorem. Sed rhoncus sollicitudin gravida. In et diam ut arcu auctor blandit.
Quisque tempor libero sit amet sem sollicitudin varius. Phasellus id lobortis nisi, ac sollicitudin nibh.

Donec tincidunt euismod lectus ac mollis. Nullam ac lectus viverra, sagittis ante et, facilisis mauris. Mauris
laoreet et diam quis lacinia. Quisque sit amet venenatis est, vel egestas mi. Sed nec risus laoreet,
accumsan sapien eu, viverra ante. Vivamus erat risus, malesuada vitae mollis nec, iaculis sed ligula.
Pellentesque malesuada elit ut nulla aliquam scelerisque. Etiam vitae velit eget risus ornare placerat id
quis velit. Aliquam consectetur libero justo, in tristique arcu posuere non. Morbi et aliquet velit. Quisque et
vestibulum sapien, ut laoreet lorem. Sed rhoncus sollicitudin gravida. In et diam ut arcu auctor blandit.
Quisque tempor libero sit amet sem sollicitudin varius. Phasellus id lobortis nisi, ac sollicitudin nibh. Amet
sem sollicitudin varius. Phasellus id lobortis nisi, ac sollicitudin nibh.

11 mm

Nam nec est tempus, ultricies urna vel, malesuada mi. Suspendisse viverra porta arcu, et laoreet risus
vulputate in. Suspendisse potenti. Maecenas condimentum neque sed sapien lacinia, pretium mollis nisl
mattis. Praesent sit amet metus vel diam sagittis congue vel quis elit. Nam a ipsum sed nisi mollis
euismod. Sed ipsum massa, dictum in sagittis vitae, blandit sed justo. Praesent a malesuada nisi. Aliquam
urna purus, fringilla eu dolor id, porta laoreet tortor. Nullam sapien felis, dignissim ac malesuada quis,
dictum a dolor. Maecenas quis purus eget enim vehicula rhoncus. Quisque interdum quis ante id vehicula.
Sed quis magna mi. Integer malesuada dapibus lobortis.

Sed auctor lacus vel leo aliquet, ac egestas elit interdum. Nunc ac nunc tincidunt nunc posuere feugiat.
Etiam sodales eu quam et vestibulum. Phasellus tristique nunc lacus. Praesent sed purus et purus porta
tristique elementum ac tellus. Proin adipiscing urna vel purus mattis imperdiet. Fusce et accumsan libero.
Sed rhoncus sollicitudin gravida. In et diam ut arcu auctor blandit. Quisque tempor libero sit amet

11 mm
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Typografia EXO

krój/odstęp (pt)
- nagłówek: Bold, 12/14
- akapit: Regular, 10/14
- stopka: Bold, 7/8.4
Regular, 7/8.4

Kolorystyka:

logo - podstawowe, zielono-złote
dane w nagłówku - zielono-złote
stopka - zielony
motyw - zielono-złoty
tekst - czerń tinta 80%

Ut gravida sed eros eu placerat. Quisque enim lorem, ornare lobortis malesuada ut, cursus nec erat. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Pellentesque eleifend
magna mattis, suscipit nisi pellentesque, consectetur felis. Etiam eget adipiscing urna. Nam eget vestibulum nulla. Sed tempor risus non placerat ultrices. In elementum purus a malesuada consequat. Nulla
facilisi. Fusce quis augue nec elit vehicula bibendum. Proin lorem magna, interdum quis placerat eget,
condimentum vel augue. Aliquam in felis in ante laoreet scelerisque. Aliquam bibendum tempor ante eu
rhoncus. Duis sit amet elit nunc. Curabitur id massa sit amet ipsum vehicula viverra sit amet at dui. Fusce
non consequat erat.
Nam nec est tempus, ultricies urna vel, malesuada mi. Suspendisse viverra porta arcu, et laoreet risus
vulputate in. Suspendisse potenti. Maecenas condimentum neque sed sapien lacinia, pretium mollis nisl
mattis. Praesent sit amet metus vel diam sagittis congue vel quis elit. Nam a ipsum sed nisi mollis
euismod. Sed ipsum massa, dictum in sagittis vitae, blandit sed justo. Praesent a malesuada nisi. Aliquam
urna purus, fringilla eu dolor id, porta laoreet tortor. Nullam sapien felis, dignissim ac malesuada quis,
dictum a dolor. Maecenas quis purus eget enim vehicula rhoncus. Quisque interdum quis ante id vehicula.
Sed quis magna mi. Integer malesuada dapibus lobortis.

Vivamus imperdiet laoreet mauris, id sagittis felis faucibus in.
Maecenas sit amet tempor enim. Donec sagittis orci vitae justo pharetra, et faucibus leo porta. Vivamus
vestibulum nibh eget dolor adipiscing posuere. Suspendisse sodales odio a metus porta pulvinar. Nunc nisl
urna, lobortis sit amet pretium a, commodo vel augue. Vestibulum at arcu eget purus dignissim placerat
sit amet eu dui.
Donec tincidunt euismod lectus ac mollis. Nullam ac lectus viverra, sagittis ante et, facilisis mauris. Mauris
laoreet et diam quis lacinia. Quisque sit amet venenatis est, vel egestas mi. Sed nec risus laoreet,
accumsan sapien eu, viverra ante. Vivamus erat risus, malesuada vitae mollis nec, iaculis sed ligula.
Pellentesque malesuada elit ut nulla aliquam scelerisque. Etiam vitae velit eget risus ornare placerat id
quis velit. Aliquam consectetur libero justo, in tristique arcu posuere non. Morbi et aliquet velit. Quisque et
vestibulum sapien, ut laoreet lorem. Sed rhoncus sollicitudin gravida. In et diam ut arcu auctor blandit.
Quisque tempor libero sit amet sem sollicitudin varius. Phasellus id lobortis nisi, ac sollicitudin nibh. Amet
sem sollicitudin varius. Phasellus id lobortis nisi, ac sollicitudin nibh.

Uwagi techniczne:
papier 120g,
wysoka biel, pełny kolor

Ut gravida sed eros eu placerat. Quisque enim lorem, ornare lobortis malesuada ut, cursus nec erat. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Pellentesque eleifend
magna mattis, suscipit nisi pellentesque, consectetur felis. Etiam eget adipiscing urna. Nam eget vestibulum nulla. Sed tempor risus non placerat ultrices. In elementum purus a malesuada consequat. Nulla
facilisi. Fusce quis augue nec elit vehicula bibendum. Proin lorem magna, interdum quis placerat eget,
condimentum vel augue. Aliquam in felis in ante laoreet scelerisque. Aliquam bibendum tempor ante eu
rhoncus. Duis sit amet elit nunc. Curabitur id massa sit amet ipsum vehicula viverra sit amet at dui. Fusce
non consequat erat.
Nam nec est tempus, ultricies urna vel, malesuada mi. Suspendisse viverra porta arcu, et laoreet risus
vulputate in. Suspendisse potenti. Maecenas condimentum neque sed sapien lacinia, pretium mollis nisl
mattis. Praesent sit amet metus vel diam sagittis congue vel quis elit. Nam a ipsum sed nisi mollis
euismod. Sed ipsum massa, dictum in sagittis vitae, blandit sed justo. Praesent a malesuada nisi. Aliquam
urna purus, fringilla eu dolor id, porta laoreet tortor. Nullam sapien felis, dignissim ac malesuada quis,
dictum a dolor. Maecenas quis purus eget enim vehicula rhoncus. Quisque interdum quis ante id vehicula.
Sed quis magna mi. Integer malesuada dapibus lobortis.
Maecenas sit amet tempor enim. Donec sagittis orci vitae justo pharetra, et faucibus leo porta. Vivamus
vestibulum nibh eget dolor adipiscing posuere. Suspendisse sodales odio a metus porta pulvinar. Nunc nisl
urna, lobortis sit amet pretium a, commodo vel augue. Vestibulum at arcu eget purus dignissim placerat
sit amet eu dui.
Donec tincidunt euismod lectus ac mollis. Nullam ac lectus viverra, sagittis ante et, facilisis mauris. Mauris
laoreet et diam quis lacinia. Quisque sit amet venenatis est, vel egestas mi. Sed nec risus laoreet,
accumsan sapien eu, viverra ante. Vivamus erat risus, malesuada vitae mollis nec, iaculis sed ligula.
Pellentesque malesuada elit ut nulla aliquam scelerisque. Etiam vitae velit eget risus ornare placerat id
quis velit. Aliquam consectetur libero justo, in tristique arcu posuere non. Morbi et aliquet velit. Quisque et
vestibulum sapien, ut laoreet lorem. Sed rhoncus sollicitudin gravida. In et diam ut arcu auctor blandit.
Quisque tempor libero sit amet sem sollicitudin varius. Phasellus id lobortis nisi, ac sollicitudin nibh.
Sed auctor lacus vel leo aliquet, ac egestas elit interdum. Nunc ac nunc tincidunt nunc posuere feugiat.
Etiam sodales eu quam et vestibulum. Phasellus tristique nunc lacus. Praesent sed purus et purus porta
tristique elementum ac tellus. Proin adipiscing urna vel purus mattis imperdiet. Fusce et accumsan libero.

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Ut gravida sed eros eu placerat. Quisque enim lorem, ornare lobortis malesuada ut, cursus nec erat. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Pellentesque eleifend
magna mattis, suscipit nisi pellentesque, consectetur felis. Etiam eget adipiscing urna. Nam eget vestibulum nulla. Sed tempor risus non placerat ultrices. In elementum purus a malesuada consequat. Nulla
facilisi. Fusce quis augue nec elit vehicula bibendum. Proin lorem magna, interdum quis placerat eget,
condimentum vel augue. Aliquam in felis in ante laoreet scelerisque. Aliquam bibendum tempor ante eu
rhoncus. Duis sit amet elit nunc. Curabitur id massa sit amet ipsum vehicula viverra sit amet at dui. Fusce
non consequat erat.
Nam nec est tempus, ultricies urna vel, malesuada mi. Suspendisse viverra porta arcu, et laoreet risus
vulputate in. Suspendisse potenti. Maecenas condimentum neque sed sapien lacinia, pretium mollis nisl
mattis. Praesent sit amet metus vel diam sagittis congue vel quis elit. Nam a ipsum sed nisi mollis
euismod. Sed ipsum massa, dictum in sagittis vitae, blandit sed justo. Praesent a malesuada nisi. Aliquam
urna purus, fringilla eu dolor id, porta laoreet tortor. Nullam sapien felis, dignissim ac malesuada quis,
dictum a dolor. Maecenas quis purus eget enim vehicula rhoncus. Quisque interdum quis ante id vehicula.
Sed quis magna mi. Integer malesuada dapibus lobortis.

Vivamus imperdiet laoreet mauris, id sagittis felis faucibus in.
Maecenas sit amet tempor enim. Donec sagittis orci vitae justo pharetra, et faucibus leo porta. Vivamus
vestibulum nibh eget dolor adipiscing posuere. Suspendisse sodales odio a metus porta pulvinar. Nunc nisl
urna, lobortis sit amet pretium a, commodo vel augue. Vestibulum at arcu eget purus dignissim placerat
sit amet eu dui.
Donec tincidunt euismod lectus ac mollis. Nullam ac lectus viverra, sagittis ante et, facilisis mauris. Mauris
laoreet et diam quis lacinia. Quisque sit amet venenatis est, vel egestas mi. Sed nec risus laoreet,
accumsan sapien eu, viverra ante. Vivamus erat risus, malesuada vitae mollis nec, iaculis sed ligula.
Pellentesque malesuada elit ut nulla aliquam scelerisque. Etiam vitae velit eget risus ornare placerat id
quis velit. Aliquam consectetur libero justo, in tristique arcu posuere non. Morbi et aliquet velit. Quisque et
vestibulum sapien, ut laoreet lorem. Sed rhoncus sollicitudin gravida. In et diam ut arcu auctor blandit.
Quisque tempor libero sit amet sem sollicitudin varius. Phasellus id lobortis nisi, ac sollicitudin nibh. Amet
sem sollicitudin varius. Phasellus id lobortis nisi, ac sollicitudin nibh.

Ut gravida sed eros eu placerat. Quisque enim lorem, ornare lobortis malesuada ut, cursus nec erat. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Pellentesque eleifend
magna mattis, suscipit nisi pellentesque, consectetur felis. Etiam eget adipiscing urna. Nam eget vestibulum nulla. Sed tempor risus non placerat ultrices. In elementum purus a malesuada consequat. Nulla
facilisi. Fusce quis augue nec elit vehicula bibendum. Proin lorem magna, interdum quis placerat eget,
condimentum vel augue. Aliquam in felis in ante laoreet scelerisque. Aliquam bibendum tempor ante eu
rhoncus. Duis sit amet elit nunc. Curabitur id massa sit amet ipsum vehicula viverra sit amet at dui. Fusce
non consequat erat.
Nam nec est tempus, ultricies urna vel, malesuada mi. Suspendisse viverra porta arcu, et laoreet risus
vulputate in. Suspendisse potenti. Maecenas condimentum neque sed sapien lacinia, pretium mollis nisl
mattis. Praesent sit amet metus vel diam sagittis congue vel quis elit. Nam a ipsum sed nisi mollis
euismod. Sed ipsum massa, dictum in sagittis vitae, blandit sed justo. Praesent a malesuada nisi. Aliquam
urna purus, fringilla eu dolor id, porta laoreet tortor. Nullam sapien felis, dignissim ac malesuada quis,
dictum a dolor. Maecenas quis purus eget enim vehicula rhoncus. Quisque interdum quis ante id vehicula.
Sed quis magna mi. Integer malesuada dapibus lobortis.
Maecenas sit amet tempor enim. Donec sagittis orci vitae justo pharetra, et faucibus leo porta. Vivamus
vestibulum nibh eget dolor adipiscing posuere. Suspendisse sodales odio a metus porta pulvinar. Nunc nisl
urna, lobortis sit amet pretium a, commodo vel augue. Vestibulum at arcu eget purus dignissim placerat
sit amet eu dui.
Donec tincidunt euismod lectus ac mollis. Nullam ac lectus viverra, sagittis ante et, facilisis mauris. Mauris
laoreet et diam quis lacinia. Quisque sit amet venenatis est, vel egestas mi. Sed nec risus laoreet,
accumsan sapien eu, viverra ante. Vivamus erat risus, malesuada vitae mollis nec, iaculis sed ligula.
Pellentesque malesuada elit ut nulla aliquam scelerisque. Etiam vitae velit eget risus ornare placerat id
quis velit. Aliquam consectetur libero justo, in tristique arcu posuere non. Morbi et aliquet velit. Quisque et
vestibulum sapien, ut laoreet lorem. Sed rhoncus sollicitudin gravida. In et diam ut arcu auctor blandit.
Quisque tempor libero sit amet sem sollicitudin varius. Phasellus id lobortis nisi, ac sollicitudin nibh.
Sed auctor lacus vel leo aliquet, ac egestas elit interdum. Nunc ac nunc tincidunt nunc posuere feugiat.
Etiam sodales eu quam et vestibulum. Phasellus tristique nunc lacus. Praesent sed purus et purus porta
tristique elementum ac tellus. Proin adipiscing urna vel purus mattis imperdiet. Fusce et accumsan libero.
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Wersja wydziałowa została
wzbogacona o logo w wersji
wydziałowej rozszerzonej. Z motywie
zboża i naglówku zastosowano kolory
wydziałowe.

Papier firmowy
specjalny / wydziałowy
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Typografia EXO

krój/odstęp (pt)
- nagłówek: Bold, 12/14
- akapit: Regular, 10/14
- stopka: Bold, 7/8.4
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tekst - czerń tinta 80%

Ut gravida sed eros eu placerat. Quisque enim lorem, ornare lobortis malesuada ut, cursus nec erat. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Pellentesque eleifend
magna mattis, suscipit nisi pellentesque, consectetur felis. Etiam eget adipiscing urna. Nam eget vestibulum nulla. Sed tempor risus non placerat ultrices. In elementum purus a malesuada consequat. Nulla
facilisi. Fusce quis augue nec elit vehicula bibendum. Proin lorem magna, interdum quis placerat eget,
condimentum vel augue. Aliquam in felis in ante laoreet scelerisque. Aliquam bibendum tempor ante eu
rhoncus. Duis sit amet elit nunc. Curabitur id massa sit amet ipsum vehicula viverra sit amet at dui. Fusce
non consequat erat.
Nam nec est tempus, ultricies urna vel, malesuada mi. Suspendisse viverra porta arcu, et laoreet risus
vulputate in. Suspendisse potenti. Maecenas condimentum neque sed sapien lacinia, pretium mollis nisl
mattis. Praesent sit amet metus vel diam sagittis congue vel quis elit. Nam a ipsum sed nisi mollis
euismod. Sed ipsum massa, dictum in sagittis vitae, blandit sed justo. Praesent a malesuada nisi. Aliquam
urna purus, fringilla eu dolor id, porta laoreet tortor. Nullam sapien felis, dignissim ac malesuada quis,
dictum a dolor. Maecenas quis purus eget enim vehicula rhoncus. Quisque interdum quis ante id vehicula.
Sed quis magna mi. Integer malesuada dapibus lobortis.

Vivamus imperdiet laoreet mauris, id sagittis felis faucibus in.
Maecenas sit amet tempor enim. Donec sagittis orci vitae justo pharetra, et faucibus leo porta. Vivamus
vestibulum nibh eget dolor adipiscing posuere. Suspendisse sodales odio a metus porta pulvinar. Nunc nisl
urna, lobortis sit amet pretium a, commodo vel augue. Vestibulum at arcu eget purus dignissim placerat
sit amet eu dui.
Donec tincidunt euismod lectus ac mollis. Nullam ac lectus viverra, sagittis ante et, facilisis mauris. Mauris
laoreet et diam quis lacinia. Quisque sit amet venenatis est, vel egestas mi. Sed nec risus laoreet,
accumsan sapien eu, viverra ante. Vivamus erat risus, malesuada vitae mollis nec, iaculis sed ligula.
Pellentesque malesuada elit ut nulla aliquam scelerisque. Etiam vitae velit eget risus ornare placerat id
quis velit. Aliquam consectetur libero justo, in tristique arcu posuere non. Morbi et aliquet velit. Quisque et
vestibulum sapien, ut laoreet lorem. Sed rhoncus sollicitudin gravida. In et diam ut arcu auctor blandit.
Quisque tempor libero sit amet sem sollicitudin varius. Phasellus id lobortis nisi, ac sollicitudin nibh. Amet
sem sollicitudin varius. Phasellus id lobortis nisi, ac sollicitudin nibh.

Ut gravida sed eros eu placerat. Quisque enim lorem, ornare lobortis malesuada ut, cursus nec erat. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Pellentesque eleifend
magna mattis, suscipit nisi pellentesque, consectetur felis. Etiam eget adipiscing urna. Nam eget vestibulum nulla. Sed tempor risus non placerat ultrices. In elementum purus a malesuada consequat. Nulla
facilisi. Fusce quis augue nec elit vehicula bibendum. Proin lorem magna, interdum quis placerat eget,
condimentum vel augue. Aliquam in felis in ante laoreet scelerisque. Aliquam bibendum tempor ante eu
rhoncus. Duis sit amet elit nunc. Curabitur id massa sit amet ipsum vehicula viverra sit amet at dui. Fusce
non consequat erat.
Nam nec est tempus, ultricies urna vel, malesuada mi. Suspendisse viverra porta arcu, et laoreet risus
vulputate in. Suspendisse potenti. Maecenas condimentum neque sed sapien lacinia, pretium mollis nisl
mattis. Praesent sit amet metus vel diam sagittis congue vel quis elit. Nam a ipsum sed nisi mollis
euismod. Sed ipsum massa, dictum in sagittis vitae, blandit sed justo. Praesent a malesuada nisi. Aliquam
urna purus, fringilla eu dolor id, porta laoreet tortor. Nullam sapien felis, dignissim ac malesuada quis,
dictum a dolor. Maecenas quis purus eget enim vehicula rhoncus. Quisque interdum quis ante id vehicula.
Sed quis magna mi. Integer malesuada dapibus lobortis.
Maecenas sit amet tempor enim. Donec sagittis orci vitae justo pharetra, et faucibus leo porta. Vivamus
vestibulum nibh eget dolor adipiscing posuere. Suspendisse sodales odio a metus porta pulvinar. Nunc nisl
urna, lobortis sit amet pretium a, commodo vel augue. Vestibulum at arcu eget purus dignissim placerat
sit amet eu dui.
Donec tincidunt euismod lectus ac mollis. Nullam ac lectus viverra, sagittis ante et, facilisis mauris. Mauris
laoreet et diam quis lacinia. Quisque sit amet venenatis est, vel egestas mi. Sed nec risus laoreet,
accumsan sapien eu, viverra ante. Vivamus erat risus, malesuada vitae mollis nec, iaculis sed ligula.
Pellentesque malesuada elit ut nulla aliquam scelerisque. Etiam vitae velit eget risus ornare placerat id
quis velit. Aliquam consectetur libero justo, in tristique arcu posuere non. Morbi et aliquet velit. Quisque et
vestibulum sapien, ut laoreet lorem. Sed rhoncus sollicitudin gravida. In et diam ut arcu auctor blandit.
Quisque tempor libero sit amet sem sollicitudin varius. Phasellus id lobortis nisi, ac sollicitudin nibh.
Sed auctor lacus vel leo aliquet, ac egestas elit interdum. Nunc ac nunc tincidunt nunc posuere feugiat.
Etiam sodales eu quam et vestibulum. Phasellus tristique nunc lacus. Praesent sed purus et purus porta
tristique elementum ac tellus. Proin adipiscing urna vel purus mattis imperdiet. Fusce et accumsan libero.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Ut gravida sed eros eu placerat. Quisque enim lorem, ornare lobortis malesuada ut, cursus nec erat. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Pellentesque eleifend
magna mattis, suscipit nisi pellentesque, consectetur felis. Etiam eget adipiscing urna. Nam eget vestibulum nulla. Sed tempor risus non placerat ultrices. In elementum purus a malesuada consequat. Nulla
facilisi. Fusce quis augue nec elit vehicula bibendum. Proin lorem magna, interdum quis placerat eget,
condimentum vel augue. Aliquam in felis in ante laoreet scelerisque. Aliquam bibendum tempor ante eu
rhoncus. Duis sit amet elit nunc. Curabitur id massa sit amet ipsum vehicula viverra sit amet at dui. Fusce
non consequat erat.
Nam nec est tempus, ultricies urna vel, malesuada mi. Suspendisse viverra porta arcu, et laoreet risus
vulputate in. Suspendisse potenti. Maecenas condimentum neque sed sapien lacinia, pretium mollis nisl
mattis. Praesent sit amet metus vel diam sagittis congue vel quis elit. Nam a ipsum sed nisi mollis
euismod. Sed ipsum massa, dictum in sagittis vitae, blandit sed justo. Praesent a malesuada nisi. Aliquam
urna purus, fringilla eu dolor id, porta laoreet tortor. Nullam sapien felis, dignissim ac malesuada quis,
dictum a dolor. Maecenas quis purus eget enim vehicula rhoncus. Quisque interdum quis ante id vehicula.
Sed quis magna mi. Integer malesuada dapibus lobortis.

Vivamus imperdiet laoreet mauris, id sagittis felis faucibus in.
Maecenas sit amet tempor enim. Donec sagittis orci vitae justo pharetra, et faucibus leo porta. Vivamus
vestibulum nibh eget dolor adipiscing posuere. Suspendisse sodales odio a metus porta pulvinar. Nunc nisl
urna, lobortis sit amet pretium a, commodo vel augue. Vestibulum at arcu eget purus dignissim placerat
sit amet eu dui.
Donec tincidunt euismod lectus ac mollis. Nullam ac lectus viverra, sagittis ante et, facilisis mauris. Mauris
laoreet et diam quis lacinia. Quisque sit amet venenatis est, vel egestas mi. Sed nec risus laoreet,
accumsan sapien eu, viverra ante. Vivamus erat risus, malesuada vitae mollis nec, iaculis sed ligula.
Pellentesque malesuada elit ut nulla aliquam scelerisque. Etiam vitae velit eget risus ornare placerat id
quis velit. Aliquam consectetur libero justo, in tristique arcu posuere non. Morbi et aliquet velit. Quisque et
vestibulum sapien, ut laoreet lorem. Sed rhoncus sollicitudin gravida. In et diam ut arcu auctor blandit.
Quisque tempor libero sit amet sem sollicitudin varius. Phasellus id lobortis nisi, ac sollicitudin nibh. Amet
sem sollicitudin varius. Phasellus id lobortis nisi, ac sollicitudin nibh.

Ut gravida sed eros eu placerat. Quisque enim lorem, ornare lobortis malesuada ut, cursus nec erat. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Pellentesque eleifend
magna mattis, suscipit nisi pellentesque, consectetur felis. Etiam eget adipiscing urna. Nam eget vestibulum nulla. Sed tempor risus non placerat ultrices. In elementum purus a malesuada consequat. Nulla
facilisi. Fusce quis augue nec elit vehicula bibendum. Proin lorem magna, interdum quis placerat eget,
condimentum vel augue. Aliquam in felis in ante laoreet scelerisque. Aliquam bibendum tempor ante eu
rhoncus. Duis sit amet elit nunc. Curabitur id massa sit amet ipsum vehicula viverra sit amet at dui. Fusce
non consequat erat.
Nam nec est tempus, ultricies urna vel, malesuada mi. Suspendisse viverra porta arcu, et laoreet risus
vulputate in. Suspendisse potenti. Maecenas condimentum neque sed sapien lacinia, pretium mollis nisl
mattis. Praesent sit amet metus vel diam sagittis congue vel quis elit. Nam a ipsum sed nisi mollis
euismod. Sed ipsum massa, dictum in sagittis vitae, blandit sed justo. Praesent a malesuada nisi. Aliquam
urna purus, fringilla eu dolor id, porta laoreet tortor. Nullam sapien felis, dignissim ac malesuada quis,
dictum a dolor. Maecenas quis purus eget enim vehicula rhoncus. Quisque interdum quis ante id vehicula.
Sed quis magna mi. Integer malesuada dapibus lobortis.
Maecenas sit amet tempor enim. Donec sagittis orci vitae justo pharetra, et faucibus leo porta. Vivamus
vestibulum nibh eget dolor adipiscing posuere. Suspendisse sodales odio a metus porta pulvinar. Nunc nisl
urna, lobortis sit amet pretium a, commodo vel augue. Vestibulum at arcu eget purus dignissim placerat
sit amet eu dui.
Donec tincidunt euismod lectus ac mollis. Nullam ac lectus viverra, sagittis ante et, facilisis mauris. Mauris
laoreet et diam quis lacinia. Quisque sit amet venenatis est, vel egestas mi. Sed nec risus laoreet,
accumsan sapien eu, viverra ante. Vivamus erat risus, malesuada vitae mollis nec, iaculis sed ligula.
Pellentesque malesuada elit ut nulla aliquam scelerisque. Etiam vitae velit eget risus ornare placerat id
quis velit. Aliquam consectetur libero justo, in tristique arcu posuere non. Morbi et aliquet velit. Quisque et
vestibulum sapien, ut laoreet lorem. Sed rhoncus sollicitudin gravida. In et diam ut arcu auctor blandit.
Quisque tempor libero sit amet sem sollicitudin varius. Phasellus id lobortis nisi, ac sollicitudin nibh.
Sed auctor lacus vel leo aliquet, ac egestas elit interdum. Nunc ac nunc tincidunt nunc posuere feugiat.
Etiam sodales eu quam et vestibulum. Phasellus tristique nunc lacus. Praesent sed purus et purus porta
tristique elementum ac tellus. Proin adipiscing urna vel purus mattis imperdiet. Fusce et accumsan libero.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
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Ut gravida sed eros eu placerat. Quisque enim lorem, ornare lobortis malesuada ut, cursus nec erat. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Pellentesque eleifend
magna mattis, suscipit nisi pellentesque, consectetur felis. Etiam eget adipiscing urna. Nam eget vestibulum nulla. Sed tempor risus non placerat ultrices. In elementum purus a malesuada consequat. Nulla
facilisi. Fusce quis augue nec elit vehicula bibendum. Proin lorem magna, interdum quis placerat eget,
condimentum vel augue. Aliquam in felis in ante laoreet scelerisque. Aliquam bibendum tempor ante eu
rhoncus. Duis sit amet elit nunc. Curabitur id massa sit amet ipsum vehicula viverra sit amet at dui. Fusce
non consequat erat.
Nam nec est tempus, ultricies urna vel, malesuada mi. Suspendisse viverra porta arcu, et laoreet risus
vulputate in. Suspendisse potenti. Maecenas condimentum neque sed sapien lacinia, pretium mollis nisl
mattis. Praesent sit amet metus vel diam sagittis congue vel quis elit. Nam a ipsum sed nisi mollis
euismod. Sed ipsum massa, dictum in sagittis vitae, blandit sed justo. Praesent a malesuada nisi. Aliquam
urna purus, fringilla eu dolor id, porta laoreet tortor. Nullam sapien felis, dignissim ac malesuada quis,
dictum a dolor. Maecenas quis purus eget enim vehicula rhoncus. Quisque interdum quis ante id vehicula.
Sed quis magna mi. Integer malesuada dapibus lobortis.

Vivamus imperdiet laoreet mauris, id sagittis felis faucibus in.
Maecenas sit amet tempor enim. Donec sagittis orci vitae justo pharetra, et faucibus leo porta. Vivamus
vestibulum nibh eget dolor adipiscing posuere. Suspendisse sodales odio a metus porta pulvinar. Nunc nisl
urna, lobortis sit amet pretium a, commodo vel augue. Vestibulum at arcu eget purus dignissim placerat
sit amet eu dui.
Donec tincidunt euismod lectus ac mollis. Nullam ac lectus viverra, sagittis ante et, facilisis mauris. Mauris
laoreet et diam quis lacinia. Quisque sit amet venenatis est, vel egestas mi. Sed nec risus laoreet,
accumsan sapien eu, viverra ante. Vivamus erat risus, malesuada vitae mollis nec, iaculis sed ligula.
Pellentesque malesuada elit ut nulla aliquam scelerisque. Etiam vitae velit eget risus ornare placerat id
quis velit. Aliquam consectetur libero justo, in tristique arcu posuere non. Morbi et aliquet velit. Quisque et
vestibulum sapien, ut laoreet lorem. Sed rhoncus sollicitudin gravida. In et diam ut arcu auctor blandit.
Quisque tempor libero sit amet sem sollicitudin varius. Phasellus id lobortis nisi, ac sollicitudin nibh. Amet
sem sollicitudin varius. Phasellus id lobortis nisi, ac sollicitudin nibh.

Ut gravida sed eros eu placerat. Quisque enim lorem, ornare lobortis malesuada ut, cursus nec erat. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Pellentesque eleifend
magna mattis, suscipit nisi pellentesque, consectetur felis. Etiam eget adipiscing urna. Nam eget vestibulum nulla. Sed tempor risus non placerat ultrices. In elementum purus a malesuada consequat. Nulla
facilisi. Fusce quis augue nec elit vehicula bibendum. Proin lorem magna, interdum quis placerat eget,
condimentum vel augue. Aliquam in felis in ante laoreet scelerisque. Aliquam bibendum tempor ante eu
rhoncus. Duis sit amet elit nunc. Curabitur id massa sit amet ipsum vehicula viverra sit amet at dui. Fusce
non consequat erat.
Nam nec est tempus, ultricies urna vel, malesuada mi. Suspendisse viverra porta arcu, et laoreet risus
vulputate in. Suspendisse potenti. Maecenas condimentum neque sed sapien lacinia, pretium mollis nisl
mattis. Praesent sit amet metus vel diam sagittis congue vel quis elit. Nam a ipsum sed nisi mollis
euismod. Sed ipsum massa, dictum in sagittis vitae, blandit sed justo. Praesent a malesuada nisi. Aliquam
urna purus, fringilla eu dolor id, porta laoreet tortor. Nullam sapien felis, dignissim ac malesuada quis,
dictum a dolor. Maecenas quis purus eget enim vehicula rhoncus. Quisque interdum quis ante id vehicula.
Sed quis magna mi. Integer malesuada dapibus lobortis.
Maecenas sit amet tempor enim. Donec sagittis orci vitae justo pharetra, et faucibus leo porta. Vivamus
vestibulum nibh eget dolor adipiscing posuere. Suspendisse sodales odio a metus porta pulvinar. Nunc nisl
urna, lobortis sit amet pretium a, commodo vel augue. Vestibulum at arcu eget purus dignissim placerat
sit amet eu dui.
Donec tincidunt euismod lectus ac mollis. Nullam ac lectus viverra, sagittis ante et, facilisis mauris. Mauris
laoreet et diam quis lacinia. Quisque sit amet venenatis est, vel egestas mi. Sed nec risus laoreet,
accumsan sapien eu, viverra ante. Vivamus erat risus, malesuada vitae mollis nec, iaculis sed ligula.
Pellentesque malesuada elit ut nulla aliquam scelerisque. Etiam vitae velit eget risus ornare placerat id
quis velit. Aliquam consectetur libero justo, in tristique arcu posuere non. Morbi et aliquet velit. Quisque et
vestibulum sapien, ut laoreet lorem. Sed rhoncus sollicitudin gravida. In et diam ut arcu auctor blandit.
Quisque tempor libero sit amet sem sollicitudin varius. Phasellus id lobortis nisi, ac sollicitudin nibh.
Sed auctor lacus vel leo aliquet, ac egestas elit interdum. Nunc ac nunc tincidunt nunc posuere feugiat.
Etiam sodales eu quam et vestibulum. Phasellus tristique nunc lacus. Praesent sed purus et purus porta
tristique elementum ac tellus. Proin adipiscing urna vel purus mattis imperdiet. Fusce et accumsan libero.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Ut gravida sed eros eu placerat. Quisque enim lorem, ornare lobortis malesuada ut, cursus nec erat. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Pellentesque eleifend
magna mattis, suscipit nisi pellentesque, consectetur felis. Etiam eget adipiscing urna. Nam eget vestibulum nulla. Sed tempor risus non placerat ultrices. In elementum purus a malesuada consequat. Nulla
facilisi. Fusce quis augue nec elit vehicula bibendum. Proin lorem magna, interdum quis placerat eget,
condimentum vel augue. Aliquam in felis in ante laoreet scelerisque. Aliquam bibendum tempor ante eu
rhoncus. Duis sit amet elit nunc. Curabitur id massa sit amet ipsum vehicula viverra sit amet at dui. Fusce
non consequat erat.
Nam nec est tempus, ultricies urna vel, malesuada mi. Suspendisse viverra porta arcu, et laoreet risus
vulputate in. Suspendisse potenti. Maecenas condimentum neque sed sapien lacinia, pretium mollis nisl
mattis. Praesent sit amet metus vel diam sagittis congue vel quis elit. Nam a ipsum sed nisi mollis
euismod. Sed ipsum massa, dictum in sagittis vitae, blandit sed justo. Praesent a malesuada nisi. Aliquam
urna purus, fringilla eu dolor id, porta laoreet tortor. Nullam sapien felis, dignissim ac malesuada quis,
dictum a dolor. Maecenas quis purus eget enim vehicula rhoncus. Quisque interdum quis ante id vehicula.
Sed quis magna mi. Integer malesuada dapibus lobortis.

Vivamus imperdiet laoreet mauris, id sagittis felis faucibus in.
Maecenas sit amet tempor enim. Donec sagittis orci vitae justo pharetra, et faucibus leo porta. Vivamus
vestibulum nibh eget dolor adipiscing posuere. Suspendisse sodales odio a metus porta pulvinar. Nunc nisl
urna, lobortis sit amet pretium a, commodo vel augue. Vestibulum at arcu eget purus dignissim placerat
sit amet eu dui.
Donec tincidunt euismod lectus ac mollis. Nullam ac lectus viverra, sagittis ante et, facilisis mauris. Mauris
laoreet et diam quis lacinia. Quisque sit amet venenatis est, vel egestas mi. Sed nec risus laoreet,
accumsan sapien eu, viverra ante. Vivamus erat risus, malesuada vitae mollis nec, iaculis sed ligula.
Pellentesque malesuada elit ut nulla aliquam scelerisque. Etiam vitae velit eget risus ornare placerat id
quis velit. Aliquam consectetur libero justo, in tristique arcu posuere non. Morbi et aliquet velit. Quisque et
vestibulum sapien, ut laoreet lorem. Sed rhoncus sollicitudin gravida. In et diam ut arcu auctor blandit.
Quisque tempor libero sit amet sem sollicitudin varius. Phasellus id lobortis nisi, ac sollicitudin nibh. Amet
sem sollicitudin varius. Phasellus id lobortis nisi, ac sollicitudin nibh.

Ut gravida sed eros eu placerat. Quisque enim lorem, ornare lobortis malesuada ut, cursus nec erat. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Pellentesque eleifend
magna mattis, suscipit nisi pellentesque, consectetur felis. Etiam eget adipiscing urna. Nam eget vestibulum nulla. Sed tempor risus non placerat ultrices. In elementum purus a malesuada consequat. Nulla
facilisi. Fusce quis augue nec elit vehicula bibendum. Proin lorem magna, interdum quis placerat eget,
condimentum vel augue. Aliquam in felis in ante laoreet scelerisque. Aliquam bibendum tempor ante eu
rhoncus. Duis sit amet elit nunc. Curabitur id massa sit amet ipsum vehicula viverra sit amet at dui. Fusce
non consequat erat.
Nam nec est tempus, ultricies urna vel, malesuada mi. Suspendisse viverra porta arcu, et laoreet risus
vulputate in. Suspendisse potenti. Maecenas condimentum neque sed sapien lacinia, pretium mollis nisl
mattis. Praesent sit amet metus vel diam sagittis congue vel quis elit. Nam a ipsum sed nisi mollis
euismod. Sed ipsum massa, dictum in sagittis vitae, blandit sed justo. Praesent a malesuada nisi. Aliquam
urna purus, fringilla eu dolor id, porta laoreet tortor. Nullam sapien felis, dignissim ac malesuada quis,
dictum a dolor. Maecenas quis purus eget enim vehicula rhoncus. Quisque interdum quis ante id vehicula.
Sed quis magna mi. Integer malesuada dapibus lobortis.
Maecenas sit amet tempor enim. Donec sagittis orci vitae justo pharetra, et faucibus leo porta. Vivamus
vestibulum nibh eget dolor adipiscing posuere. Suspendisse sodales odio a metus porta pulvinar. Nunc nisl
urna, lobortis sit amet pretium a, commodo vel augue. Vestibulum at arcu eget purus dignissim placerat
sit amet eu dui.
Donec tincidunt euismod lectus ac mollis. Nullam ac lectus viverra, sagittis ante et, facilisis mauris. Mauris
laoreet et diam quis lacinia. Quisque sit amet venenatis est, vel egestas mi. Sed nec risus laoreet,
accumsan sapien eu, viverra ante. Vivamus erat risus, malesuada vitae mollis nec, iaculis sed ligula.
Pellentesque malesuada elit ut nulla aliquam scelerisque. Etiam vitae velit eget risus ornare placerat id
quis velit. Aliquam consectetur libero justo, in tristique arcu posuere non. Morbi et aliquet velit. Quisque et
vestibulum sapien, ut laoreet lorem. Sed rhoncus sollicitudin gravida. In et diam ut arcu auctor blandit.
Quisque tempor libero sit amet sem sollicitudin varius. Phasellus id lobortis nisi, ac sollicitudin nibh.
Sed auctor lacus vel leo aliquet, ac egestas elit interdum. Nunc ac nunc tincidunt nunc posuere feugiat.
Etiam sodales eu quam et vestibulum. Phasellus tristique nunc lacus. Praesent sed purus et purus porta
tristique elementum ac tellus. Proin adipiscing urna vel purus mattis imperdiet. Fusce et accumsan libero.
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Nazwa Jednostki / Działu
10.10.20XX Lublin

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Typografia EXO

krój/odstęp (pt)
- nagłówek: Bold, 12/14
- akapit: Regular, 10/14
- stopka: Bold, 7/8.4
Regular, 7/8.4

Kolorystyka:

logo - podstawowe, zielono-złote
dane w nagłówku - zielono-złote
stopka - zielony
motyw - zielono-złoty
tekst - czerń tinta 80%

Ut gravida sed eros eu placerat. Quisque enim lorem, ornare lobortis malesuada ut, cursus nec erat. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Pellentesque eleifend
magna mattis, suscipit nisi pellentesque, consectetur felis. Etiam eget adipiscing urna. Nam eget vestibulum nulla. Sed tempor risus non placerat ultrices. In elementum purus a malesuada consequat. Nulla
facilisi. Fusce quis augue nec elit vehicula bibendum. Proin lorem magna, interdum quis placerat eget,
condimentum vel augue. Aliquam in felis in ante laoreet scelerisque. Aliquam bibendum tempor ante eu
rhoncus. Duis sit amet elit nunc. Curabitur id massa sit amet ipsum vehicula viverra sit amet at dui. Fusce
non consequat erat.
Nam nec est tempus, ultricies urna vel, malesuada mi. Suspendisse viverra porta arcu, et laoreet risus
vulputate in. Suspendisse potenti. Maecenas condimentum neque sed sapien lacinia, pretium mollis nisl
mattis. Praesent sit amet metus vel diam sagittis congue vel quis elit. Nam a ipsum sed nisi mollis
euismod. Sed ipsum massa, dictum in sagittis vitae, blandit sed justo. Praesent a malesuada nisi. Aliquam
urna purus, fringilla eu dolor id, porta laoreet tortor. Nullam sapien felis, dignissim ac malesuada quis,
dictum a dolor. Maecenas quis purus eget enim vehicula rhoncus. Quisque interdum quis ante id vehicula.
Sed quis magna mi. Integer malesuada dapibus lobortis.

Vivamus imperdiet laoreet mauris, id sagittis felis faucibus in.
Maecenas sit amet tempor enim. Donec sagittis orci vitae justo pharetra, et faucibus leo porta. Vivamus
vestibulum nibh eget dolor adipiscing posuere. Suspendisse sodales odio a metus porta pulvinar. Nunc nisl
urna, lobortis sit amet pretium a, commodo vel augue. Vestibulum at arcu eget purus dignissim placerat
sit amet eu dui.
Donec tincidunt euismod lectus ac mollis. Nullam ac lectus viverra, sagittis ante et, facilisis mauris. Mauris
laoreet et diam quis lacinia. Quisque sit amet venenatis est, vel egestas mi. Sed nec risus laoreet,
accumsan sapien eu, viverra ante. Vivamus erat risus, malesuada vitae mollis nec, iaculis sed ligula.
Pellentesque malesuada elit ut nulla aliquam scelerisque. Etiam vitae velit eget risus ornare placerat id
quis velit. Aliquam consectetur libero justo, in tristique arcu posuere non. Morbi et aliquet velit. Quisque et
vestibulum sapien, ut laoreet lorem. Sed rhoncus sollicitudin gravida. In et diam ut arcu auctor blandit.
Quisque tempor libero sit amet sem sollicitudin varius. Phasellus id lobortis nisi, ac sollicitudin nibh. Amet
sem sollicitudin varius. Phasellus id lobortis nisi, ac sollicitudin nibh.

Ut gravida sed eros eu placerat. Quisque enim lorem, ornare lobortis malesuada ut, cursus nec erat. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Pellentesque eleifend
magna mattis, suscipit nisi pellentesque, consectetur felis. Etiam eget adipiscing urna. Nam eget vestibulum nulla. Sed tempor risus non placerat ultrices. In elementum purus a malesuada consequat. Nulla
facilisi. Fusce quis augue nec elit vehicula bibendum. Proin lorem magna, interdum quis placerat eget,
condimentum vel augue. Aliquam in felis in ante laoreet scelerisque. Aliquam bibendum tempor ante eu
rhoncus. Duis sit amet elit nunc. Curabitur id massa sit amet ipsum vehicula viverra sit amet at dui. Fusce
non consequat erat.
Nam nec est tempus, ultricies urna vel, malesuada mi. Suspendisse viverra porta arcu, et laoreet risus
vulputate in. Suspendisse potenti. Maecenas condimentum neque sed sapien lacinia, pretium mollis nisl
mattis. Praesent sit amet metus vel diam sagittis congue vel quis elit. Nam a ipsum sed nisi mollis
euismod. Sed ipsum massa, dictum in sagittis vitae, blandit sed justo. Praesent a malesuada nisi. Aliquam
urna purus, fringilla eu dolor id, porta laoreet tortor. Nullam sapien felis, dignissim ac malesuada quis,
dictum a dolor. Maecenas quis purus eget enim vehicula rhoncus. Quisque interdum quis ante id vehicula.
Sed quis magna mi. Integer malesuada dapibus lobortis.
Maecenas sit amet tempor enim. Donec sagittis orci vitae justo pharetra, et faucibus leo porta. Vivamus
vestibulum nibh eget dolor adipiscing posuere. Suspendisse sodales odio a metus porta pulvinar. Nunc nisl
urna, lobortis sit amet pretium a, commodo vel augue. Vestibulum at arcu eget purus dignissim placerat
sit amet eu dui.
Donec tincidunt euismod lectus ac mollis. Nullam ac lectus viverra, sagittis ante et, facilisis mauris. Mauris
laoreet et diam quis lacinia. Quisque sit amet venenatis est, vel egestas mi. Sed nec risus laoreet,
accumsan sapien eu, viverra ante. Vivamus erat risus, malesuada vitae mollis nec, iaculis sed ligula.
Pellentesque malesuada elit ut nulla aliquam scelerisque. Etiam vitae velit eget risus ornare placerat id
quis velit. Aliquam consectetur libero justo, in tristique arcu posuere non. Morbi et aliquet velit. Quisque et
vestibulum sapien, ut laoreet lorem. Sed rhoncus sollicitudin gravida. In et diam ut arcu auctor blandit.
Quisque tempor libero sit amet sem sollicitudin varius. Phasellus id lobortis nisi, ac sollicitudin nibh.
Sed auctor lacus vel leo aliquet, ac egestas elit interdum. Nunc ac nunc tincidunt nunc posuere feugiat.
Etiam sodales eu quam et vestibulum. Phasellus tristique nunc lacus. Praesent sed purus et purus porta
tristique elementum ac tellus. Proin adipiscing urna vel purus mattis imperdiet. Fusce et accumsan libero.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Ut gravida sed eros eu placerat. Quisque enim lorem, ornare lobortis malesuada ut, cursus nec erat. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Pellentesque eleifend
magna mattis, suscipit nisi pellentesque, consectetur felis. Etiam eget adipiscing urna. Nam eget vestibulum nulla. Sed tempor risus non placerat ultrices. In elementum purus a malesuada consequat. Nulla
facilisi. Fusce quis augue nec elit vehicula bibendum. Proin lorem magna, interdum quis placerat eget,
condimentum vel augue. Aliquam in felis in ante laoreet scelerisque. Aliquam bibendum tempor ante eu
rhoncus. Duis sit amet elit nunc. Curabitur id massa sit amet ipsum vehicula viverra sit amet at dui. Fusce
non consequat erat.
Nam nec est tempus, ultricies urna vel, malesuada mi. Suspendisse viverra porta arcu, et laoreet risus
vulputate in. Suspendisse potenti. Maecenas condimentum neque sed sapien lacinia, pretium mollis nisl
mattis. Praesent sit amet metus vel diam sagittis congue vel quis elit. Nam a ipsum sed nisi mollis
euismod. Sed ipsum massa, dictum in sagittis vitae, blandit sed justo. Praesent a malesuada nisi. Aliquam
urna purus, fringilla eu dolor id, porta laoreet tortor. Nullam sapien felis, dignissim ac malesuada quis,
dictum a dolor. Maecenas quis purus eget enim vehicula rhoncus. Quisque interdum quis ante id vehicula.
Sed quis magna mi. Integer malesuada dapibus lobortis.

Vivamus imperdiet laoreet mauris, id sagittis felis faucibus in.
Maecenas sit amet tempor enim. Donec sagittis orci vitae justo pharetra, et faucibus leo porta. Vivamus
vestibulum nibh eget dolor adipiscing posuere. Suspendisse sodales odio a metus porta pulvinar. Nunc nisl
urna, lobortis sit amet pretium a, commodo vel augue. Vestibulum at arcu eget purus dignissim placerat
sit amet eu dui.
Donec tincidunt euismod lectus ac mollis. Nullam ac lectus viverra, sagittis ante et, facilisis mauris. Mauris
laoreet et diam quis lacinia. Quisque sit amet venenatis est, vel egestas mi. Sed nec risus laoreet,
accumsan sapien eu, viverra ante. Vivamus erat risus, malesuada vitae mollis nec, iaculis sed ligula.
Pellentesque malesuada elit ut nulla aliquam scelerisque. Etiam vitae velit eget risus ornare placerat id
quis velit. Aliquam consectetur libero justo, in tristique arcu posuere non. Morbi et aliquet velit. Quisque et
vestibulum sapien, ut laoreet lorem. Sed rhoncus sollicitudin gravida. In et diam ut arcu auctor blandit.
Quisque tempor libero sit amet sem sollicitudin varius. Phasellus id lobortis nisi, ac sollicitudin nibh. Amet
sem sollicitudin varius. Phasellus id lobortis nisi, ac sollicitudin nibh.

Ut gravida sed eros eu placerat. Quisque enim lorem, ornare lobortis malesuada ut, cursus nec erat. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Pellentesque eleifend
magna mattis, suscipit nisi pellentesque, consectetur felis. Etiam eget adipiscing urna. Nam eget vestibulum nulla. Sed tempor risus non placerat ultrices. In elementum purus a malesuada consequat. Nulla
facilisi. Fusce quis augue nec elit vehicula bibendum. Proin lorem magna, interdum quis placerat eget,
condimentum vel augue. Aliquam in felis in ante laoreet scelerisque. Aliquam bibendum tempor ante eu
rhoncus. Duis sit amet elit nunc. Curabitur id massa sit amet ipsum vehicula viverra sit amet at dui. Fusce
non consequat erat.
Nam nec est tempus, ultricies urna vel, malesuada mi. Suspendisse viverra porta arcu, et laoreet risus
vulputate in. Suspendisse potenti. Maecenas condimentum neque sed sapien lacinia, pretium mollis nisl
mattis. Praesent sit amet metus vel diam sagittis congue vel quis elit. Nam a ipsum sed nisi mollis
euismod. Sed ipsum massa, dictum in sagittis vitae, blandit sed justo. Praesent a malesuada nisi. Aliquam
urna purus, fringilla eu dolor id, porta laoreet tortor. Nullam sapien felis, dignissim ac malesuada quis,
dictum a dolor. Maecenas quis purus eget enim vehicula rhoncus. Quisque interdum quis ante id vehicula.
Sed quis magna mi. Integer malesuada dapibus lobortis.
Maecenas sit amet tempor enim. Donec sagittis orci vitae justo pharetra, et faucibus leo porta. Vivamus
vestibulum nibh eget dolor adipiscing posuere. Suspendisse sodales odio a metus porta pulvinar. Nunc nisl
urna, lobortis sit amet pretium a, commodo vel augue. Vestibulum at arcu eget purus dignissim placerat
sit amet eu dui.
Donec tincidunt euismod lectus ac mollis. Nullam ac lectus viverra, sagittis ante et, facilisis mauris. Mauris
laoreet et diam quis lacinia. Quisque sit amet venenatis est, vel egestas mi. Sed nec risus laoreet,
accumsan sapien eu, viverra ante. Vivamus erat risus, malesuada vitae mollis nec, iaculis sed ligula.
Pellentesque malesuada elit ut nulla aliquam scelerisque. Etiam vitae velit eget risus ornare placerat id
quis velit. Aliquam consectetur libero justo, in tristique arcu posuere non. Morbi et aliquet velit. Quisque et
vestibulum sapien, ut laoreet lorem. Sed rhoncus sollicitudin gravida. In et diam ut arcu auctor blandit.
Quisque tempor libero sit amet sem sollicitudin varius. Phasellus id lobortis nisi, ac sollicitudin nibh.
Sed auctor lacus vel leo aliquet, ac egestas elit interdum. Nunc ac nunc tincidunt nunc posuere feugiat.
Etiam sodales eu quam et vestibulum. Phasellus tristique nunc lacus. Praesent sed purus et purus porta
tristique elementum ac tellus. Proin adipiscing urna vel purus mattis imperdiet. Fusce et accumsan libero.
Sed rhoncus sollicitudin gravida. In et diam ut arcu auctor blandit. Quisque tempor libero sit amet
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Ut gravida sed eros eu placerat. Quisque enim lorem, ornare lobortis malesuada ut, cursus nec erat. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Pellentesque eleifend
magna mattis, suscipit nisi pellentesque, consectetur felis. Etiam eget adipiscing urna. Nam eget vestibulum nulla. Sed tempor risus non placerat ultrices. In elementum purus a malesuada consequat. Nulla
facilisi. Fusce quis augue nec elit vehicula bibendum. Proin lorem magna, interdum quis placerat eget,
condimentum vel augue. Aliquam in felis in ante laoreet scelerisque. Aliquam bibendum tempor ante eu
rhoncus. Duis sit amet elit nunc. Curabitur id massa sit amet ipsum vehicula viverra sit amet at dui. Fusce
non consequat erat.
Nam nec est tempus, ultricies urna vel, malesuada mi. Suspendisse viverra porta arcu, et laoreet risus
vulputate in. Suspendisse potenti. Maecenas condimentum neque sed sapien lacinia, pretium mollis nisl
mattis. Praesent sit amet metus vel diam sagittis congue vel quis elit. Nam a ipsum sed nisi mollis
euismod. Sed ipsum massa, dictum in sagittis vitae, blandit sed justo. Praesent a malesuada nisi. Aliquam
urna purus, fringilla eu dolor id, porta laoreet tortor. Nullam sapien felis, dignissim ac malesuada quis,
dictum a dolor. Maecenas quis purus eget enim vehicula rhoncus. Quisque interdum quis ante id vehicula.
Sed quis magna mi. Integer malesuada dapibus lobortis.

Vivamus imperdiet laoreet mauris, id sagittis felis faucibus in.
Maecenas sit amet tempor enim. Donec sagittis orci vitae justo pharetra, et faucibus leo porta. Vivamus
vestibulum nibh eget dolor adipiscing posuere. Suspendisse sodales odio a metus porta pulvinar. Nunc nisl
urna, lobortis sit amet pretium a, commodo vel augue. Vestibulum at arcu eget purus dignissim placerat
sit amet eu dui.
Donec tincidunt euismod lectus ac mollis. Nullam ac lectus viverra, sagittis ante et, facilisis mauris. Mauris
laoreet et diam quis lacinia. Quisque sit amet venenatis est, vel egestas mi. Sed nec risus laoreet,
accumsan sapien eu, viverra ante. Vivamus erat risus, malesuada vitae mollis nec, iaculis sed ligula.
Pellentesque malesuada elit ut nulla aliquam scelerisque. Etiam vitae velit eget risus ornare placerat id
quis velit. Aliquam consectetur libero justo, in tristique arcu posuere non. Morbi et aliquet velit. Quisque et
vestibulum sapien, ut laoreet lorem. Sed rhoncus sollicitudin gravida. In et diam ut arcu auctor blandit.
Quisque tempor libero sit amet sem sollicitudin varius. Phasellus id lobortis nisi, ac sollicitudin nibh. Amet
sem sollicitudin varius. Phasellus id lobortis nisi, ac sollicitudin nibh.

Ut gravida sed eros eu placerat. Quisque enim lorem, ornare lobortis malesuada ut, cursus nec erat. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Pellentesque eleifend
magna mattis, suscipit nisi pellentesque, consectetur felis. Etiam eget adipiscing urna. Nam eget vestibulum nulla. Sed tempor risus non placerat ultrices. In elementum purus a malesuada consequat. Nulla
facilisi. Fusce quis augue nec elit vehicula bibendum. Proin lorem magna, interdum quis placerat eget,
condimentum vel augue. Aliquam in felis in ante laoreet scelerisque. Aliquam bibendum tempor ante eu
rhoncus. Duis sit amet elit nunc. Curabitur id massa sit amet ipsum vehicula viverra sit amet at dui. Fusce
non consequat erat.
Nam nec est tempus, ultricies urna vel, malesuada mi. Suspendisse viverra porta arcu, et laoreet risus
vulputate in. Suspendisse potenti. Maecenas condimentum neque sed sapien lacinia, pretium mollis nisl
mattis. Praesent sit amet metus vel diam sagittis congue vel quis elit. Nam a ipsum sed nisi mollis
euismod. Sed ipsum massa, dictum in sagittis vitae, blandit sed justo. Praesent a malesuada nisi. Aliquam
urna purus, fringilla eu dolor id, porta laoreet tortor. Nullam sapien felis, dignissim ac malesuada quis,
dictum a dolor. Maecenas quis purus eget enim vehicula rhoncus. Quisque interdum quis ante id vehicula.
Sed quis magna mi. Integer malesuada dapibus lobortis.
Maecenas sit amet tempor enim. Donec sagittis orci vitae justo pharetra, et faucibus leo porta. Vivamus
vestibulum nibh eget dolor adipiscing posuere. Suspendisse sodales odio a metus porta pulvinar. Nunc nisl
urna, lobortis sit amet pretium a, commodo vel augue. Vestibulum at arcu eget purus dignissim placerat
sit amet eu dui.
Donec tincidunt euismod lectus ac mollis. Nullam ac lectus viverra, sagittis ante et, facilisis mauris. Mauris
laoreet et diam quis lacinia. Quisque sit amet venenatis est, vel egestas mi. Sed nec risus laoreet,
accumsan sapien eu, viverra ante. Vivamus erat risus, malesuada vitae mollis nec, iaculis sed ligula.
Pellentesque malesuada elit ut nulla aliquam scelerisque. Etiam vitae velit eget risus ornare placerat id
quis velit. Aliquam consectetur libero justo, in tristique arcu posuere non. Morbi et aliquet velit. Quisque et
vestibulum sapien, ut laoreet lorem. Sed rhoncus sollicitudin gravida. In et diam ut arcu auctor blandit.
Quisque tempor libero sit amet sem sollicitudin varius. Phasellus id lobortis nisi, ac sollicitudin nibh.
Sed auctor lacus vel leo aliquet, ac egestas elit interdum. Nunc ac nunc tincidunt nunc posuere feugiat.
Etiam sodales eu quam et vestibulum. Phasellus tristique nunc lacus. Praesent sed purus et purus porta
tristique elementum ac tellus. Proin adipiscing urna vel purus mattis imperdiet. Fusce et accumsan libero.
Sed rhoncus sollicitudin gravida. In et diam ut arcu auctor blandit. Quisque tempor libero sit amet
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Ut gravida sed eros eu placerat. Quisque enim lorem, ornare lobortis malesuada ut, cursus nec erat. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Pellentesque eleifend
magna mattis, suscipit nisi pellentesque, consectetur felis. Etiam eget adipiscing urna. Nam eget vestibulum nulla. Sed tempor risus non placerat ultrices. In elementum purus a malesuada consequat. Nulla
facilisi. Fusce quis augue nec elit vehicula bibendum. Proin lorem magna, interdum quis placerat eget,
condimentum vel augue. Aliquam in felis in ante laoreet scelerisque. Aliquam bibendum tempor ante eu
rhoncus. Duis sit amet elit nunc. Curabitur id massa sit amet ipsum vehicula viverra sit amet at dui. Fusce
non consequat erat.
Nam nec est tempus, ultricies urna vel, malesuada mi. Suspendisse viverra porta arcu, et laoreet risus
vulputate in. Suspendisse potenti. Maecenas condimentum neque sed sapien lacinia, pretium mollis nisl
mattis. Praesent sit amet metus vel diam sagittis congue vel quis elit. Nam a ipsum sed nisi mollis
euismod. Sed ipsum massa, dictum in sagittis vitae, blandit sed justo. Praesent a malesuada nisi. Aliquam
urna purus, fringilla eu dolor id, porta laoreet tortor. Nullam sapien felis, dignissim ac malesuada quis,
dictum a dolor. Maecenas quis purus eget enim vehicula rhoncus. Quisque interdum quis ante id vehicula.
Sed quis magna mi. Integer malesuada dapibus lobortis.

Vivamus imperdiet laoreet mauris, id sagittis felis faucibus in.
Maecenas sit amet tempor enim. Donec sagittis orci vitae justo pharetra, et faucibus leo porta. Vivamus
vestibulum nibh eget dolor adipiscing posuere. Suspendisse sodales odio a metus porta pulvinar. Nunc nisl
urna, lobortis sit amet pretium a, commodo vel augue. Vestibulum at arcu eget purus dignissim placerat
sit amet eu dui.
Donec tincidunt euismod lectus ac mollis. Nullam ac lectus viverra, sagittis ante et, facilisis mauris. Mauris
laoreet et diam quis lacinia. Quisque sit amet venenatis est, vel egestas mi. Sed nec risus laoreet,
accumsan sapien eu, viverra ante. Vivamus erat risus, malesuada vitae mollis nec, iaculis sed ligula.
Pellentesque malesuada elit ut nulla aliquam scelerisque. Etiam vitae velit eget risus ornare placerat id
quis velit. Aliquam consectetur libero justo, in tristique arcu posuere non. Morbi et aliquet velit. Quisque et
vestibulum sapien, ut laoreet lorem. Sed rhoncus sollicitudin gravida. In et diam ut arcu auctor blandit.
Quisque tempor libero sit amet sem sollicitudin varius. Phasellus id lobortis nisi, ac sollicitudin nibh. Amet
sem sollicitudin varius. Phasellus id lobortis nisi, ac sollicitudin nibh.

Ut gravida sed eros eu placerat. Quisque enim lorem, ornare lobortis malesuada ut, cursus nec erat. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Pellentesque eleifend
magna mattis, suscipit nisi pellentesque, consectetur felis. Etiam eget adipiscing urna. Nam eget vestibulum nulla. Sed tempor risus non placerat ultrices. In elementum purus a malesuada consequat. Nulla
facilisi. Fusce quis augue nec elit vehicula bibendum. Proin lorem magna, interdum quis placerat eget,
condimentum vel augue. Aliquam in felis in ante laoreet scelerisque. Aliquam bibendum tempor ante eu
rhoncus. Duis sit amet elit nunc. Curabitur id massa sit amet ipsum vehicula viverra sit amet at dui. Fusce
non consequat erat.
Nam nec est tempus, ultricies urna vel, malesuada mi. Suspendisse viverra porta arcu, et laoreet risus
vulputate in. Suspendisse potenti. Maecenas condimentum neque sed sapien lacinia, pretium mollis nisl
mattis. Praesent sit amet metus vel diam sagittis congue vel quis elit. Nam a ipsum sed nisi mollis
euismod. Sed ipsum massa, dictum in sagittis vitae, blandit sed justo. Praesent a malesuada nisi. Aliquam
urna purus, fringilla eu dolor id, porta laoreet tortor. Nullam sapien felis, dignissim ac malesuada quis,
dictum a dolor. Maecenas quis purus eget enim vehicula rhoncus. Quisque interdum quis ante id vehicula.
Sed quis magna mi. Integer malesuada dapibus lobortis.
Maecenas sit amet tempor enim. Donec sagittis orci vitae justo pharetra, et faucibus leo porta. Vivamus
vestibulum nibh eget dolor adipiscing posuere. Suspendisse sodales odio a metus porta pulvinar. Nunc nisl
urna, lobortis sit amet pretium a, commodo vel augue. Vestibulum at arcu eget purus dignissim placerat
sit amet eu dui.
Donec tincidunt euismod lectus ac mollis. Nullam ac lectus viverra, sagittis ante et, facilisis mauris. Mauris
laoreet et diam quis lacinia. Quisque sit amet venenatis est, vel egestas mi. Sed nec risus laoreet,
accumsan sapien eu, viverra ante. Vivamus erat risus, malesuada vitae mollis nec, iaculis sed ligula.
Pellentesque malesuada elit ut nulla aliquam scelerisque. Etiam vitae velit eget risus ornare placerat id
quis velit. Aliquam consectetur libero justo, in tristique arcu posuere non. Morbi et aliquet velit. Quisque et
vestibulum sapien, ut laoreet lorem. Sed rhoncus sollicitudin gravida. In et diam ut arcu auctor blandit.
Quisque tempor libero sit amet sem sollicitudin varius. Phasellus id lobortis nisi, ac sollicitudin nibh.
Sed auctor lacus vel leo aliquet, ac egestas elit interdum. Nunc ac nunc tincidunt nunc posuere feugiat.
Etiam sodales eu quam et vestibulum. Phasellus tristique nunc lacus. Praesent sed purus et purus porta
tristique elementum ac tellus. Proin adipiscing urna vel purus mattis imperdiet. Fusce et accumsan libero.
Sed rhoncus sollicitudin gravida. In et diam ut arcu auctor blandit. Quisque tempor libero sit amet

UNIVERSITY of LIFE SCIENCES in Lublin
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, www.up.lublin.pl
tel. (+48 81) 445 66 22, 533 37 52; sekretariat.uczelni@up.lublin.pl
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Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
identyfikacja wizualna

Wszystkie wizytówki są zbudowane
według jednego schematu i różnią się
jedynie kolorystyką. Każda kategoria
wizytówek (ogólna, rektorska, kanclerska i dziekańska) ma swoją wersję
jedno- i dwustronną oraz polskoi angielskojęzyczną.

wizytówki
wzór / jednostronne
9 mm

7,5 mm

13 mm

6.5 mm

12.5 mm

9 mm

TYTUŁ IMIĘ NAZWISKO
stanowisko stanowisko

15.5 mm

Ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. (+48 81) 123 45 67, kom. 987 654 321
imie.nazwisko@up.lublin.pl
www.up.lublin.pl

6.5 mm
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Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
identyfikacja wizualna

Wszystkie wizytówki są zbudowane
według jednego schematu i różnią się
jedynie kolorystyką. Każda kategoria
wizytówek (ogólna, rektorska, kanclerska i dziekańska) ma swoją wersję
jedno- i dwustronną oraz polskoi angielskojęzyczną.

wizytówki
wzór / dwustronne
11 mm

13 mm

7,5 mm

6.5 mm

12.5 mm

13 mm

TYTUŁ TYTUŁ

IMIĘ NAZWISKO

stanowisko stanowisko
11.5 mm

tel. (+48 81) 123 45 67
kom. 987 654 321
imie.nazwisko@up.lublin.pl

6.5 mm

11 mm

10 mm

20 mm

15 mm

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY
W LUBLINIE
20 mm

Ul. Akademicka 13
20-950 lublin

tel. (+48 81) 445 66 22
fax: 533 37 52
sekretariat.uczelni@up.lublin.pl

15 mm
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wizytówki
ogólne / jednostronne

ogólne / dwustronne

Przód:
Typografia EXO

krój/odstęp (pt)
tytuł: Regular, 6/9.6 (+ kapitaliki)
imię i nazwisko: DemiBold, 8/9,6
stanowisko: Regular, 6/7,2
dane teleadresowe: Regular, 6/7,5

Kolorystyka:

logo - podstawowe, zielono-złote
tytuł, imię, nazwisko, dane - zielone
stanowisko - złote
motyw - zielono-złoty

TYTUŁ IMIĘ NAZWISKO
stanowisko stanowisko

TYTUŁ TYTUŁ

IMIĘ NAZWISKO

stanowisko stanowisko
Ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. (+48 81) 123 45 67, kom. 987 654 321
imie.nazwisko@up.lublin.pl
www.up.lublin.pl

tel. (+48 81) 123 45 67
kom. 987 654 321
imie.nazwisko@up.lublin.pl

Tył:
Typografia EXO

krój/odstęp (pt)
nazwa: ExtraBold, 7/8 (+ kapitaliki)
dane teleadresowe: Regular, 6/7,5

Kolorystyka:
dane - złote
motyw - złoty
QR kod - złoty
tło - zielone

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY
W LUBLINIE
Ul. Akademicka 13
20-950 lublin

tel. (+48 81) 445 66 22
fax: 533 37 52
sekretariat.uczelni@up.lublin.pl
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wizytówki - wersja angielska
ogólne / jednostronne

DEGREE NAME
position position

NAME

ogólne / dwustronne

DEGREE DEGREE

NAME NAME
position

Ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
phone (+48 81) 123 45 67, mobile 987 654 321
name.name@up.lublin.pl
www.up.lublin.pl

phone (+48 81) 123 45 67
mobile 987 654 321
name.name@up.lublin.pl

UNIVERSITY of LIFE SCIENCES
IN LUBLIN
Ul. Akademicka 13
20-950 lublin

phone (+48 81) 445 66 22
fax: 533 37 52
sekretariat.uczelni@up.lublin.pl
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wizytówki
specjalne / rektorskie / jednostronne

specjalne / rektorskie / dwustronne

Przód:
Typografia EXO

krój/odstęp (pt)
tytuł: Regular, 6/9.6 (+ kapitaliki)
imię i nazwisko: DemiBold, 8/9,6
stanowisko: Regular, 6/7,2
dane teleadresowe: Regular, 6/7,5

Kolorystyka:

logo - podstawowe, zielono-złote
tytuł, imię, nazwisko, dane - zielone
stanowisko - złote
motyw - zielono-złoty / złoty

TYTUŁ IMIĘ
REKTOR

NAZWISKO

TYTUŁ

IMIĘ NAZWISKO
REKTOR

Ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. (+48 81) 123 45 67, kom. 987 654 321
imie.nazwisko@up.lublin.pl
www.up.lublin.pl

tel. (+48 81) 123 45 67
kom. 987 654 321
imie.nazwisko@up.lublin.pl

Tył:
Typografia EXO

krój/odstęp (pt)
nazwa: ExtraBold, 7/8 (+ kapitaliki)
dane teleadresowe: Regular, 6/7,5

Kolorystyka:
dane - białe
motyw - białe
QR kod - biały
tło - złote

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY
W LUBLINIE
Ul. Akademicka 13
20-950 lublin

tel. (+48 81) 445 66 22
fax: 533 37 52
sekretariat.uczelni@up.lublin.pl
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wizytówki - wersja angielska
specjalne / rektorskie / jednostronne

PROF. DR HAB. NAME
RECTOR

NAME

specjalne / rektorskie / dwustronne

DEGREE DEGREE

NAME NAME
RECTOR

Ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
phone (+48 81) 123 45 67, mobile 987 654 321
name.name@up.lublin.pl
www.up.lublin.pl

phone (+48 81) 123 45 67
mobile 987 654 321
name.name@up.lublin.pl

UNIVERSITY of LIFE SCIENCES
IN LUBLIN
Ul. Akademicka 13
20-950 lublin

phone (+48 81) 445 66 22
fax: 533 37 52
sekretariat.uczelni@up.lublin.pl
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wizytówki
specjalne / kanclerskie / jednostronne

specjalne / kanclerskie / dwustronne

Przód:
Typografia EXO

krój/odstęp (pt)
tytuł: Regular, 6/9.6 (+ kapitaliki)
imię i nazwisko: DemiBold, 8/9,6
stanowisko: Regular, 6/7,2
dane teleadresowe: Regular, 6/7,5

Kolorystyka:

logo - podstawowe, zielono-złote
tytuł, imię, nazwisko, dane - zielone
stanowisko - złote
motyw - zielono-złoty / złoty

TYTUŁ IMIĘ
KANCLERZ

NAZWISKO

TYTUŁ

IMIĘ NAZWISKO
KANCLERZ

Ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. (+48 81) 123 45 67, kom. 987 654 321
imie.nazwisko@up.lublin.pl
www.up.lublin.pl

tel. (+48 81) 123 45 67
kom. 987 654 321
imie.nazwisko@up.lublin.pl

Tył:
Typografia EXO

krój/odstęp (pt)
nazwa: ExtraBold, 7/8 (+ kapitaliki)
dane teleadresowe: Regular, 6/7,5

Kolorystyka:
dane - białe
motyw - biały
QR kod - biały
tło - zielone

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY
W LUBLINIE
Ul. Akademicka 13
20-950 lublin

tel. (+48 81) 445 66 22
fax: 533 37 52
sekretariat.uczelni@up.lublin.pl
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wizytówki - wersja angielska
specjalne / kanclerskie / jednostronne

PROF. DR HAB. NAME
CHANCELLOR

NAME

specjalne / kanclerskie / dwustronne

PROF. DR HAB.

NAME NAME
CHANCELLOR

Ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
phone (+48 81) 123 45 67, mobile 987 654 321
name.name@up.lublin.pl
www.up.lublin.pl

phone (+48 81) 123 45 67
mobile 987 654 321
name.name@up.lublin.pl

UNIVERSITY of LIFE SCIENCES
IN LUBLIN
Ul. Akademicka 13
20-950 lublin

phone (+48 81) 445 66 22
fax: 533 37 52
sekretariat.uczelni@up.lublin.pl
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wizytówki
specjalne / dziekańskie / jednostronne

specjalne / dziekańskie / dwustronne

Przód:
Typografia EXO

krój/odstęp (pt)
tytuł: Regular, 6/9.6 (+ kapitaliki)
imię i nazwisko: DemiBold, 8/9,6
stanowisko: Regular, 6/7,2
dane teleadresowe: Regular, 6/7,5

Kolorystyka:

logo - wydziałowe
tytuł, imię, nazwisko, dane - zielone
stanowisko - złote
motyw - wersja wydziałowa

TYTUŁ IMIĘ
DZIEKAN

NAZWISKO

TYTUŁ

IMIĘ NAZWISKO
DZIEKAN

Ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. (+48 81) 123 45 67, kom. 987 654 321
imie.nazwisko@up.lublin.pl
www.up.lublin.pl

tel. (+48 81) 123 45 67
kom. 987 654 321
imie.nazwisko@up.lublin.pl

Tył:
Typografia EXO

krój/odstęp (pt)
nazwa: ExtraBold, 7/8 (+ kapitaliki)
dane teleadresowe: Regular, 6/7,5

Kolorystyka:

dane - białe
motyw - białe
QR kod - biały
tło - kolor wydziałowy

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY
W LUBLINIE
Ul. Akademicka 13
20-950 lublin

tel. (+48 81) 445 66 22
fax: 533 37 52
sekretariat.uczelni@up.lublin.pl
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wizytówki
specjalne / dziekańskie / jednostronne

PROF. DR HAB. NAME
DEAN

NAME

specjalne / dziekańskie / dwustronne

PROF. DR HAB.

NAME NAME
DEAN

Ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
phone (+48 81) 123 45 67, mobile 987 654 321
name.name@up.lublin.pl
www.up.lublin.pl

phone (+48 81) 123 45 67
mobile 987 654 321
name.name@up.lublin.pl

UNIVERSITY of LIFE SCIENCES
IN LUBLIN
Ul. Akademicka 13
20-950 lublin

phone (+48 81) 445 66 22
fax: 533 37 52
sekretariat.uczelni@up.lublin.pl
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Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
identyfikacja wizualna

Wszystkie formaty kopert są
skonstruowane według tych samych
zasad, wdług których dane teleadresowe i logo znajdują się zawsze
w lewym górnym rogu, a motyw
zboża w przeciwległym - prawym
dolnym.

Typografia EXO

wielkość/odstęp (pt)
nazwa: Bold, 10/12 [+kapitaliki]
dane teleadresowe: Regular, 10/12

koperty C4
224x324 mm

30 mm

15 mm

24 mm

30 mm

25 mm

12 mm
19,5 mm

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
NAZWA DZIAŁU/JEDNOSTKI
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
www.up.lublin.pl

Kolorystyka:

logo - podstawowe, zielono-złote
nazwy/dane - zielony
motyw - zielono-złoty

56,5 mm

86 mm
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Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
identyfikacja wizualna

koperty C4 - wersja angielska
224x324 mm

UNIVERSITY of LIFE SCIENCES IN LUBLIN
INSTITUTE / DEPARTAMENT
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
www.up.lublin.pl
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koperty C5
162x229 mm

21 mm

12 mm

17 mm

21 mm

Typografia EXO

wielkość/odstęp (pt)
nazwa: Bold, 8/9,6 [+kapitaliki]
dane teleadresowe: Regular, 8/9,6

20,5 mm

11 mm

15,5 mm

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
NAZWA DZIAŁU/JEDNOSTKI
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
www.up.lublin.pl

Kolorystyka:

logo - podstawowe, zielono-złote
nazwy/dane - zielony
motyw - zielono-złoty

33 mm

61 mm
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koperty C5 - wersja angielska
162x229 mm

UNIVERSITY of LIFE SCIENCES IN LUBLIN
INSTITUTE / DEPARTAMENT
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
www.up.lublin.pl
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koperty C6
162x229 mm
15 mm

10,5 mm

6 mm

15 mm

Typografia EXO

wielkość/odstęp (pt)
nazwa: Bold, 8/9,6 [+kapitaliki]
dane teleadresowe: Regular, 8/9,6

18 mm

8,5 mm

15,5 mm

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
NAZWA DZIAŁU/JEDNOSTKI
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
www.up.lublin.pl

Kolorystyka:

logo - podstawowe, zielono-złote
nazwy/dane - zielony
motyw - zielono-złoty
57 mm
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koperty C6 - wersja angielska
162x229 mm

UNIVERSITY of LIFE SCIENCES IN LUBLIN
INSTITUTE / DEPARTAMENT
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
www.up.lublin.pl
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koperty DL
99x210 mm

19 mm

10 mm

6 mm

19 mm

Typografia EXO

wielkość/odstęp (pt)
nazwa: Bold, 8/9,6 [+kapitaliki]
dane teleadresowe: Regular, 8/9,6

18 mm

8,5 mm

15,5 mm

www.up.lublin.pl

Kolorystyka:

logo - podstawowe, zielono-złote
nazwy/dane - zielony
motyw - zielono-złoty

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
NAZWA DZIAŁU/JEDNOSTKI
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

38 mm
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koperty DL - wersja angielska
99x210 mm

UNIVERSITY of LIFE SCIENCES
INSTITUTE / DEPARTAMENT
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
www.up.lublin.pl
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Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
identyfikacja wizualna

Wszystkie teczki gratulacyjne są
skonstruowane według tego samego
schematu. Różnią się kolorystyką,
a wersja wydziałowa dodatkowo
różni się logo. Na przedniej okładce
teczki, w dolnej części umieszczone
jest centralnie logo; wzdłuż prawej
krawędzi biegnie motyw zboża.

teczka gratulacyjna a4
wersja rektorska
100 mm

60 mm

Kolorystyka:

całość - PANTONE 872 C (złoty)

105 mm

Uwagi techniczne:
karton 350g
powlekany matową folią
z tłoczeniem logo i motywu
70
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teczka gratulacyjna a4
wersja ogólna
100 mm
60 mm

60 mm

Kolorystyka:

logo, motyw zboża, napis - złote
wersja dla danego wydziału
tło - kolor wydziału

105 mm

Uwagi techniczne:
karton 350g
powlekany matową folią
z tłoczeniem logo i motywu
71
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teczka gratulacyjna a4
wersja wydziałowa
47.5 mm

32 mm

32 mm

47,5 mm

60 mm

Kolorystyka:

logo, motyw zboża - negatyw (białe)
wersja dla danego wydziału
tło - kolor wydziału

84,5 mm

Uwagi techniczne:
karton 350g
powlekany matową folią
72
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teczka gratulacyjna a4
wersja kanclerska
100 mm
60 mm

60 mm

Kolorystyka:

logo, motyw zboża - negatyw (białe)
tło - zielone

105 mm

Uwagi techniczne:
karton 350g
powlekany matową folią
73
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teczka gratulacyjna a4
wersja jednostkowa
100 mm

60 mm

Kolorystyka:

logo, motyw zboża - podstawowe,
zielono-złote
tło - białe

105 mm

Uwagi techniczne:
karton 350g
powlekany matową folią
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Teczki konferencyjne posiadają
dwa wzory layoutów. Różnią się
kolorystyką, a wersja wydziałowa
dodatkowo różni się logo.
Układ 1: na przedniej okładce teczki,
w dolnej części umieszczone jest centralnie logo; na zgięciu teczki umieszczony jest motyw zboża, który
rozciąga się na tył i przód teczki; na
tyle teczki znajdują się dane
teleadresowe
Układ 2: Okładki teczki mają biały
kolor, na który nałożony jest pattern
z pomniejszonego logo; motyw
przewodni rozciągnięty jest na cały
tył i kończy się dopiero na przedniej
okładce; logo umieszczone centralnie
z przodu, a dane teleadresowe z tyłu.

teczka konferencyjna a4
wersja ogólna

15 mm

45 mm

52 mm

15 mm

83 mm

60 mm

Kolorystyka:

logo, motyw zboża - podstawowe - zielono-złote
tło okładek - białe
tło zakładek - zielone
tekst - zielony

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, www.up.lublin.pl
Sekretariat Uczelni: ul. Akademicka 13, tel. (+48 81) 445 66 22, 533 37 52; sekretariat.uczelni@up.lublin.pl

19 mm

28 mm
17 mm

Uwagi techniczne:
karton 350g
powlekany matową folią
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teczka konferencyjna a4
wersja ogólna

8 mm

27 mm

83 mm

60 mm

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, www.up.lublin.pl
Sekretariat Uczelni: ul. Akademicka 13, tel. (+48 81) 445 66 22, 533 37 52; sekretariat.uczelni@up.lublin.pl

12 mm

Kolorystyka:

logo, motyw zboża - podstawowe - zielono-złote
tło okładek - białe
tło zakładek - zielone
tekst - zielony

30,5 mm

42 mm

103 mm

Uwagi techniczne:
karton 350g
powlekany matową folią
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teczka konferencyjna a4
wersja specjalna

15 mm

45 mm

52 mm

15 mm

83 mm

60 mm

Kolorystyka:

logo, motyw zboża - achromayczne
tło okładek i zakładek - złote
tekst - biały

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, www.up.lublin.pl
Sekretariat Uczelni: ul. Akademicka 13, tel. (+48 81) 445 66 22, 533 37 52; sekretariat.uczelni@up.lublin.pl

19 mm

28 mm
17 mm

Uwagi techniczne:
karton 350g
powlekany matową folią
77

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
identyfikacja wizualna

teczka konferencyjna a4
wersja specjalna / wydziałowa

8 mm

27 mm

83 mm

60 mm

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, www.up.lublin.pl
Sekretariat Uczelni: ul. Akademicka 13, tel. (+48 81) 445 66 22, 533 37 52; sekretariat.uczelni@up.lublin.pl

12 mm

Kolorystyka:

logo, motyw zboża - wersje wydziałowe
tło okładek i zakładek
- powtórzone logo (pattern)
tekst - zielony

30,5 mm

24 mm

119,5 mm

Uwagi techniczne:
karton 350g
powlekany matową folią
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Notesy konferencyjne występują
w dwóch formatach i wzorach
- A4 i B5, liniowe i kratkowe.
Wszystkie opierają się na jednym
wzorze, według którego w lewym
górnym rogu znajduje się logo, na dole
znajduje się motyw zboża (wzdłuż
lewego boku) i dane teleadresowe.

notesy konferencyjne
A4
10 mm 14,5 mm
10 mm
25 mm

17 mm
5 mm

Typografia EXO

wielkość/odstęp (pt)
dane teleadresowe: Regular, 10/12
(+ nazwa uczelni kapitalikami)

120 mm

Kolorystyka:

logo - podstawowe, zielono-złote
nazwy/dane - zielony
motyw - zielono-złoty

172 x 220 mm

100 mm

8 mm
7 mm

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

www.up.lublin.pl

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

www.up.lublin.pl

10 mm
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notesy konferencyjne
B5

14 mm 9 mm

13 mm

14 mm
15 mm
12 mm
6 mm

Typografia EXO

wielkość/odstęp (pt)
nazwa uczelni: Bold, 8/10
(+ kapitaliki)
dane teleadresowe: Regular, 8/10

95,5 mm

Kolorystyka:

logo - podstawowe, zielono-złote
nazwy/dane - zielony
motyw - zielono-złoty

140 x 180 mm

83,5 mm

10 mm
6 mm

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

www.up.lublin.pl

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

www.up.lublin.pl

14 mm
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Wszystkie dyplomy są zbudowane
w taki sposób, że elementy graficzne,
pattern i tekst są wyśrodkowane
(z wyłączeniem motywu zboża, który
znajduje się w obszarze prawego marginesu). Logo znajduje się na górze,
poniżej treść dyplomu wraz z patternem i stopką.

dyplom uznania
ogólny
40 mm

40 mm

50 mm

40 mm

40 mm

29,5 mm

25 mm

Typografia EXO

wielkość/odstęp (pt)
nagłówek: ExtraLight, 90/108 (+ kapitaliki)
adresat: Bold, 24/28
dedykacja: Regular, 14/16,8
podpis: Regular, 10/12
stopka: 12/14,4

Kolorystyka:

logo - podstawowe, zielono-złote
teksty - zielone
motyw - zielono-złoty
pattern - zielony (tinta 10%)

17,5 mm
15 mm
23 mm

22 mm

DYPLOM

DYPLOM

dla Jana Kowalskiego

16 mm
28 mm

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Donec faucibus scelerisque diam,
ac sollicitudin turpis laoreet a.
Aliquam erat volutpat.

67 mm

11 mm

tytuł
imię nazwisko
stanowisko

tytuł
imię nazwisko
stanowisko

14 mm
13 mm
5 mm
11 mm

Lublin, dnia 23.02.20XX
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Wszystkie dyplomy są zbudowane
w taki sposób, że elementy graficzne,
pattern i tekst są wyśrodkowane
(z wyłączeniem motywu zboża, który
znajduje się w obszarze prawego marginesu). Logo znajduje się na górze,
poniżej treść dyplomu wraz z patternem i stopką.

dyplom uznania
wydziałowy
40 mm

13 mm

104 mm

13 mm

40 mm

29,5 mm

25 mm

Typografia EXO

17,5 mm

wielkość/odstęp (pt)
nagłówek: ExtraLight, 90/108 (+ kapitaliki)
adresat: Bold, 24/28
dedykacja: Regular, 14/16,8
podpis: Regular, 10/12
stopka: 12/14,4

15 mm

Kolorystyka:

16 mm

logo - wersja wydziałowa podstawowa
teksty - zielone
motyw - wydziałowy
pattern - zielony (tinta 10%)

23 mm

22 mm

28 mm

DYPLOM

DYPLOM

dla Jana Kowalskiego
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Donec faucibus scelerisque diam,
ac sollicitudin turpis laoreet a.
Aliquam erat volutpat.

67 mm

11 mm

tytuł
imię nazwisko
stanowisko

tytuł
imię nazwisko
stanowisko

14 mm
13 mm
5 mm
11 mm

Lublin, dnia 23.02.20XX
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Koperty zaproszeń mają wersję
ogólną i rektorską, które różnią się
kolorystyką - rektorska jest w pełni
złota, a ogólna złoto-zielona.
Obie są zbudowane według tego
samego schematu, w układzie poziomym: najpierw motyw zboża z podpisem, logo, a na końcu dane adresata.

zaproszenia
koperty
12 mm

58,5 mm

9 mm 14,5 mm

34 mm

12 mm

69 mm

29 mm

15,5 mm

Typografia EXO

wielkość/odstęp (pt)
- adresat: Regular, 13/18, 10/12.2
- podpis: ExtraLight, 14/6,8 (+ kapitaliki)
+
-nadawca (rektor): Bold, 10/12

Kolorystyka wersji ogólnej:

Jan Kowalski

25 mm

ul. Wolna 1
00-000 Lublin

8,5 mm

REKTOR

7 mm
7 mm

ZAPROSZENIE

7 mm

logo - podstawowe, zielono-złote
teksty - zielone
motyw - zielono-złoty

Kolorystyka wersji rektorskiej:
złota

Jan Kowalski
ul. Wolna 1
00-000 Lublin

ZAPROSZENIE
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Karty zaproszeń

zaproszenia
Karta pusta / drukowana

27 mm

8,5 mm 39 mm

61 mm

39 mm

8,5 mm 27 mm

24 mm

30,5 mm

Typografia EXO

wielkość/odstęp (pt)
akapit stopień 1.: Regular, 18/21,6
akapit stopień 2.: Regular, 12/14,4

10,5 mm

58 mm

Kolorystyka:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In et quam dolor. In eleifend lacinia felis,
ut bibendum neque. Fusce fermentum, lorem
vitae dapibus commodo, mi ante lobortis urna, in
dictum elit magna eu massa. Phasellus fermentum sapien eu augue malesuada dictum.

logo - podstawowe, zielono-złote
teksty - czarne
motyw - zielono-złoty
pattern - zielony (tinta 10%)
106,5 mm

Duis pellentesque adipiscing blandit. Maecenas id dui in leo aliquam
dignissim. Morbi vestibulum nulla vehicula nisi adipiscing lacinia. Proin
eleifend sagittis tortor id dapibus. Aenean sed augue augue. Cras nunc
nunc, molestie at odio a, pretium pellentesque ante.
Aliquam accumsan aliquam purus in condimentum. Curabitur euismod
scelerisque neque non porta. In blandit venenatis iaculis. Proin venenatis
scelerisque metus sed eleifend. Integer porta pharetra sem a suscipit.
Donec consectetur massa vitae erat lacinia, eu elementum massa
aliquet. Aliquam pretium iaculis orci, ut condimentum nunc vehicula a.
Cras rhoncus libero nisl, eu viverra est auctor a.

35 mm
Duis pellentesque adipiscing blandit. Maecenas id dui in leo aliquam dignissim.

11,5 mm
21 mm
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B. Druki
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Proponowany format folderu to
210x210 mm. W przypadku tego
formatu, tak jak i innych, logo na
okładce musi zajmować co najmniej
2/5 szerokości folderu po wyrównaniu
do lewej względem osi biegnącej przez
środek okładki. Typografia i QR kod
(odsyłający na stronę internetową
uczelni) mają być wyrównane do
prawej względem prawej krawędzi
logo.

folder ogólny
okładka
x
1/2x
2/5x

Motyw zboża ma zajmować całą
szerokość okładki tylnej i 2/5
szerokości okładki przedniej licząc od
grzbietu.
Typografia EXO

Wielkości i kroje typografii powinny
być dobrane do formatu z zachowaniem
zasady, że teksty muszą być czytelne,
ale żaden tekst nie może być większy
od logotypu.

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, www.up.lublin.pl
Sekretariat Uczelni: ul. Akademicka 13, tel. (+48 81) 445 66 22, 533 37 52; sekretariat.uczelni@up.lublin.pl

2/5x

GŁÓWNY PRZEKAZ TYPOGRAFICZNY
Dodatkowy przekaz typograﬁczny

Kolorystyka:

logo - podstawowe, zielono-złote
teksty - w kontrze (białe)
motyw - zielono-złoty
gradient - zielony do białego

86

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
identyfikacja wizualna

folder ogólny
środek

zdjęcie osoby

Główny przekaz typograﬁczny główny przekaz
typograﬁczny

Myśl przewodnia, myśl przewodnia, myśl przewodnia,
myśl przewodnia, myśl przewodnia, myśl przewodnia,
myśl przewodnia, myśl przewodnia.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sodales malesuada bibendum. Aliquam
et molestie felis, vitae consectetur enim. Ut egestas tempus nulla non convallis. Nullam suscipit
feugiat dui nec sagittis. Nam in molestie neque. Fusce commodo dapibus urna, ac posuere odio
euismod vitae. Curabitur molestie eget ligula at consectetur. Nam dictum tortor sit amet diam
egestas, a facilisis ligula faucibus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sodales malesuada bibendum. Aliquam
et molestie felis, vitae consectetur enim. Ut egestas tempus nulla non convallis. Nullam suscipit
feugiat dui nec sagittis. Nam in molestie neque. Fusce commodo dapibus urna, ac posuere odio
euismod vitae. Curabitur molestie eget ligula at consectetur. Nam dictum tortor sit amet diam
egestas, a facilisis ligula faucibus.

Donec non felis erat.

Donec non felis erat.

Donec pellentesque et odio ullamcorper eleifend. Donec laoreet ante ut venenatis placerat. Cras
eleifend sapien non tellus auctor congue. Nullam nunc turpis, semper interdum urna et, gravida
porta nulla. Duis pretium ultrices diam quis venenatis. Duis at venenatis mauris. Nunc vel dui iaculis,
lacinia turpis at, convallis purus. Vestibulum congue, tellus eu porttitor tincidunt, purus purus
mattis dolor, nec tristique est sapien non quam. Ut lacinia venenatis diam, eget scelerisque nisi
hendrerit sed.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Duis sodales malesuada bibendum. Aliquam et
molestie felis, vitae consectetur enim. Ut egestas
tempus nulla non convallis. Nullam suscipit feugiat
dui nec sagittis. Nam in molestie neque. Fusce commodo dapibus urna, ac posuere odio euismod vitae.
Curabitur molestie eget ligula at consectetur. Nam
dictum tortor sit amet diam egestas, a facilisis ligula
faucibus.

Donec pellentesque et odio ullamcorper eleifend. Donec laoreet ante ut venenatis placerat. Cras
eleifend sapien non tellus auctor congue. Nullam nunc turpis, semper interdum urna et, gravida
porta nulla. Duis pretium ultrices diam quis venenatis. Duis at venenatis mauris. Nunc vel dui iaculis,
lacinia turpis at, convallis purus. Vestibulum congue, tellus eu porttitor tincidunt, purus purus
mattis dolor, nec tristique est sapien non quam. Ut lacinia venenatis diam, eget scelerisque nisi
hendrerit sed.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Duis sodales malesuada bibendum. Aliquam et
molestie felis, vitae consectetur enim. Ut egestas
tempus nulla non convallis. Nullam suscipit feugiat
dui nec sagittis. Nam in molestie neque. Fusce commodo dapibus urna, ac posuere odio euismod vitae.
Curabitur molestie eget ligula at consectetur. Nam
dictum tortor sit amet diam egestas, a facilisis ligula
faucibus.

Donec non felis erat.

Donec pellentesque et odio ullamcorper eleifend.
Donec laoreet ante ut venenatis placerat. Cras
eleifend sapien non tellus auctor congue. Nullam
nunc turpis, semper interdum urna et, gravida porta
nulla. Duis pretium ultrices diam quis venenatis. Duis
at venenatis mauris. Nunc vel dui iaculis, lacinia turpis
at, convallis purus. Vestibulum congue, tellus eu
porttitor tincidunt, purus purus mattis dolor, nec
tristique est sapien non quam. Ut lacinia venenatis
diam, eget scelerisque nisi hendrerit sed.

Lorem ipsum dolor sit amet,

Consectetur adipiscing elit. Duis sodales malesuada
bibendum. Aliquam et molestie felis, vitae
consectetur enim. Ut egestas tempus nulla non
convallis. Nullam suscipit feugiat dui nec sagittis.
Nam in molestie neque. Fusce commodo dapibus
urna, ac posuere odio euismod vitae. Curabitur
molestie eget ligula at consectetur. Nam dictum
tortor sit amet diam egestas, a facilisis ligula faucibus. Nullam nunc turpis, semper interdum urna et,
gravida porta nulla. Duis pretium ultrices diam quis
venenatis. Duis at venenatis mauris. Nunc vel dui
iaculis, lacinia turpis at, convallis purus. Vestibulum
congue, tellus eu porttitor tincidunt, purus purus
mattis dolor, nec tristique est sapien non quam. Ut
lacinia venenatis diam, eget scelerisque nisi hendrerit
sed. Curabitur molestie eget ligula at consectetur.
Duis pretium ultrices diam quis venenatis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sodales
malesuada bibendum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Duis sodales malesuada bibendum. Aliquam et
molestie felis, vitae consectetur enim. Ut egestas
tempus nulla non convallis. Nullam suscipit feugiat
dui nec sagittis. Nam in molestie neque. Fusce commodo dapibus urna, ac posuere odio euismod vitae.
Curabitur molestie eget ligula at consectetur. Nam
dictum tortor sit amet diam egestas, a facilisis ligula
faucibus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Duis sodales malesuada bibendum.
Aliquam et molestie felis, vitae consectetur enim. Ut
egestas tempus nulla non convallis. Nullam suscipit
feugiat dui nec sagittis. Nam in molestie neque. Fusce
commodo dapibus urna, ac posuere odio euismod
vitae. Curabitur molestie eget ligula at consectetur.
Nam dictum tortor sit amet diam egestas, a facilisis
ligula faucibus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sodales
malesuada bibendum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Duis sodales malesuada bibendum. Aliquam et
molestie felis, vitae consectetur enim. Ut egestas
tempus nulla non convallis. Nullam suscipit feugiat
dui nec sagittis. Nam in molestie neque. Fusce commodo dapibus urna, ac posuere odio euismod vitae.
Curabitur molestie eget ligula at consectetur. Nam
dictum tortor sit amet diam egestas, a facilisis ligula
faucibus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Duis sodales malesuada bibendum. Aliquam et
molestie felis, vitae consectetur enim. Ut egestas
tempus nulla non convallis. Nullam suscipit feugiat
dui nec sagittis. Nam in molestie neque. Fusce commodo dapibus urna, ac posuere odio euismod vitae.
Curabitur molestie eget ligula at consectetur. Nam
dictum tortor sit amet diam egestas, a facilisis ligula
faucibus.

Donec non felis erat.

Donec non felis erat.

Donec pellentesque et odio ullamcorper eleifend.
Donec laoreet ante ut venenatis placerat. Cras
eleifend sapien non tellus auctor congue. Nullam
nunc turpis, semper interdum urna et, gravida porta
nulla. Duis pretium ultrices diam quis venenatis. Duis
at venenatis mauris.

Donec pellentesque et odio ullamcorper eleifend.
Donec laoreet ante ut venenatis placerat. Cras
eleifend sapien non tellus auctor congue. Nullam
nunc turpis, semper interdum urna et, gravida porta
nulla. Duis pretium ultrices diam quis venenatis. Duis
at venenatis mauris.
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Proponowany format ulotki składanej
to 99x210 mm. W przypadku tego,
jak i innych formatów, logo musi być
wyśrodkowane i zajmować co najmniej połowę szerokości formatu po
zachowaniu marginesów o szerokości
nie mniejszej niż 1/4 formatu.

ulotka ogólna
składana na trzy

x
1/4x

1/2x

1/4x

1/10x

1/10x

WWW.UP.LUBLIN.PL

Typografia i QR kod muszą być
wyrównane do prawej, po zachowaniu
marginesu o szerokości nie mniejszej
niż 1/10 formatu.
Motyw zboża musi zajmować co
najmniej 1/10 formatu i zaczynać się
bezpośrednio od lewej krawędzi.
Po rozłożeniu ulotka musi być skomponowana na podstawie wyznaczonej
dokładnie po środku poziomej osi,
powyżej której znajdują się wszystkie
zdjęcia, a poniżej większa część
tekstów i motyw zboża.

GŁÓWNY PRZEKAZ TYPOGRAFICZNY
Dodatkowy przekaz typograﬁczny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Duis sodales malesuada
bibendum. Aliquam et molestie felis, vitae
consectetur enim.
Aliquam et molestie felis, vitae consectetur
enim. Ut egestas tempus nulla non convallis. Nullam suscipit feugiat dui nec sagittis.
Nam in molestie neque. Aliquam et molestie
felis, vitae consectetur enim.

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, www.up.lublin.pl

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Duis vitae urna mi. Ut ac
aliquam elit, vitae lacinia tortor. Morbi dictum
tincidunt mi, sed euismod dolor faucibus a.
Aenean gravida mollis ullamcorper.

Sekretariat Uczelni:
ul. Akademicka 13, tel. (+48 81) 445 66 22, 533 37 52;
sekretariat.uczelni@up.lublin.pl
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ulotka ogólna
składana na trzy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sodales
malesuada bibendum. Aliquam et
molestie felis, vitae consectetur
enim. Ut egestas tempus nulla non
convallis. Nullam suscipit feugiat dui
nec sagittis. Nam in molestie neque.
Fusce commodo dapibus urna, ac
posuere odio euismod vitae. Curabitur molestie eget ligula at consectetur. Nam dictum tortor sit amet
diam egestas, a facilisis ligula faucibus.

Typografia EXO

Wielkości i kroje typografii powinny
być dobrane do formatu z zachowaniem
zasady, że teksty muszą być czytelne,
ale żaden tekst nie może być większy
od logotypu

Kolorystyka:

logo - podstawowe, zielono-złote
teksty - w kontrze (białe) na zielonych i
złotych aplach lub zielone i ciemnoszare
(tinta czerni 80%) na białym tle
motyw - zielono-złoty lub biały w kontrze
gradient - zielony do białego

Donec non felis erat.
Donec pellentesque et odio ullamcorper eleifend. Donec laoreet
ante ut venenatis placerat. Cras eleifend sapien non tellus auctor
congue. Nullam nunc turpis, semper interdum urna et, gravida
porta nulla. Duis pretium ultrices diam quis venenatis. Duis at
venenatis mauris. Nunc vel dui iaculis, lacinia turpis at, convallis
purus. Vestibulum congue, tellus eu porttitor tincidunt, purus
purus mattis dolor, nec tristique est sapien non quam. Ut lacinia
venenatis diam, eget scelerisque nisi hendrerit sed.

Aliquam et molestie felis, vitae consectetur enim. Ut egestas
tempus nulla non convallis. Nullam suscipit feugiat dui nec sagittis.
Nam in molestie neque. Aliquam et molestie felis, vitae
consectetur enim. Ut egestas tempus nulla non convallis. Nullam
suscipit feugiat dui nec sagittis. Nam in molestie neque.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis
sodales malesuada bibendum. Aliquam et molestie felis, vitae
consectetur enim. Ut egestas tempus nulla non convallis. Nullam
suscipit feugiat dui nec sagittis. Nam in molestie neque. Fusce
commodo dapibus urna, ac posuere odio euismod vitae. Curabitur
molestie eget ligula at consectetur. Nam dictum tortor sit amet
diam egestas, a facilisis ligula faucibus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis
sodales malesuada bibendum. Aliquam et molestie felis, vitae
consectetur enim. Ut egestas tempus nulla non convallis. Nullam
suscipit feugiat dui nec sagittis. Nam in molestie neque. Fusce
commodo dapibus urna, ac posuere odio euismod vitae. Curabitur
molestie eget ligula at consectetur. Nam dictum tortor sit amet
diam egestas, a facilisis ligula faucibus.

Donec non felis erat.

Donec non felis erat.

Lorem ipsum dolor sit amet,
Consectetur adipiscing elit. Duis sodales malesuada bibendum.
Aliquam et molestie felis, vitae consectetur enim. Ut egestas
tempus nulla non convallis. Nullam suscipit feugiat dui nec sagittis.
Nam in molestie neque. Fusce commodo dapibus urna, ac posuere
odio euismod vitae. Curabitur molestie eget ligula at consectetur.
Nam dictum tortor sit amet diam egestasfaucibus.

Lorem ipsum dolor sit amet,
Consectetur adipiscing elit. Duis sodales malesuada bibendum.
Aliquam et molestie felis, vitae consectetur enim. Ut egestas
tempus nulla non convallis. Nullam suscipit feugiat dui nec sagittis.
Nam in molestie neque. Fusce commodo dapibus urna, ac posuere
odio euismod vitae. Curabitur molestie eget ligula at consectetur.
Nam dictum tortor sit amet diam egestasfaucibus.

Donec pellentesque et odio ullamcorper eleifend. Donec laoreet
ante ut venenatis placerat. Cras eleifend sapien non tellus auctor
congue. Nullam nunc turpis, semper interdum urna et, gravida
porta nulla. Duis pretium ultrices diam quis venenatis. Duis at
venenatis mauris. Nunc vel dui iaculis, lacinia turpis at, convallis
purus. Vestibulum congue, tellus eu porttitor tincidunt, purus
purus mattis dolor, nec tristique est sapien non quam. Ut lacinia
venenatis diam, eget scelerisque nisi hendrerit sed.

Donec pellentesque et odio ullamcorper eleifend. Donec laoreet
ante ut venenatis placerat. Cras eleifend sapien non tellus auctor
congue. Nullam nunc turpis, semper interdum urna et, gravida
porta nulla. Duis pretium ultrices diam quis venenatis. Duis at
venenatis mauris. Nunc vel dui iaculis, lacinia turpis at, convallis
purus. Vestibulum congue, tellus eu porttitor tincidunt, purus
purus mattis dolor, nec tristique est sapien non quam. Ut lacinia
venenatis diam, eget scelerisque nisi hendrerit sed.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sodales
malesuada bibendum. Aliquam et
molestie felis, vitae consectetur
enim. Ut egestas tempus nulla non
convallis. Nullam suscipit feugiat dui
nec sagittis. Nam in molestie neque.
Fusce commodo dapibus urna, ac
posuere odio euismod vitae. Curabitur molestie eget ligula at consectetur. Nam dictum tortor sit amet
diam egestas, a facilisis ligula faucibus.
Aliquam et molestie felis, vitae consectetur enim. Ut egestas
tempus nulla non convallis.
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Proponowany format ulotki składanej
to 99x210 mm. W przypadku tego,
jak i innych formatów logo (wersja
wydziałowa rozszerzona) musi być
wyśrodkowane i zajmować co najmniej
2/3 szerokości formatu po zachowaniu
marginesów o szerokości nie mniejszej
niż 1/6 formatu.

ulotka WYDZIAŁOWA
składana na trzy

x
1/6x

2/3x

1/6x

1/10x

1/10x

WWW.UP.LUBLIN.PL

Typografia i QR kod muszą być
wyrównane do prawej, po zachowaniu
marginesu o szerokości nie mniejszej
niż 1/10 formatu.
Motyw zboża musi zajmować co
najmniej 1/10 formatu i zaczynać się
bezpośrednio od lewej krawędzi.
Po rozłożeniu ulotka musi być
skomponowana na podstawie
wyznaczonej dokładnie po środku
poziomej osi, powyżej której znajdują
się wszystkie zdjęcia, a poniżej
większa część tekstów i motyw zboża.

GŁÓWNY PRZEKAZ TYPOGRAFICZNY
Dodatkowy przekaz typograﬁczny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Duis sodales malesuada
bibendum. Aliquam et molestie felis, vitae
consectetur enim.
Aliquam et molestie felis, vitae consectetur
enim. Ut egestas tempus nulla non convallis. Nullam suscipit feugiat dui nec sagittis.
Nam in molestie neque. Aliquam et molestie
felis, vitae consectetur enim.

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, www.up.lublin.pl

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Duis vitae urna mi. Ut ac
aliquam elit, vitae lacinia tortor. Morbi dictum
tincidunt mi, sed euismod dolor faucibus a.
Aenean gravida mollis ullamcorper.

Sekretariat Uczelni:
ul. Akademicka 13, tel. (+48 81) 445 66 22, 533 37 52;
sekretariat.uczelni@up.lublin.pl
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ulotka WYDZIAŁOWA
składana na trzy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sodales
malesuada bibendum. Aliquam et
molestie felis, vitae consectetur
enim. Ut egestas tempus nulla non
convallis. Nullam suscipit feugiat dui
nec sagittis. Nam in molestie neque.
Fusce commodo dapibus urna, ac
posuere odio euismod vitae. Curabitur molestie eget ligula at consectetur. Nam dictum tortor sit amet
diam egestas, a facilisis ligula faucibus.

Typografia EXO

Wielkości i kroje typografii powinny
być dobrane do formatu z zachowaniem
zasady, że teksty muszą być czytelne,
ale żaden tekst nie może być większy
od logotypu

Kolorystyka:

logo - wersja wydziałowa rozszerzona,
teksty - w kontrze (białe) na aplach
w kolorze złotym/kolorze wydziału lub
w kolorze wydziału i ciemnoszare (tinta
czerni 80%) na białym tle
motyw - wersja wydziałowa lub biały
w kontrze
gradient - kolor wydziału do białego

Donec non felis erat.
Donec pellentesque et odio ullamcorper eleifend. Donec laoreet
ante ut venenatis placerat. Cras eleifend sapien non tellus auctor
congue. Nullam nunc turpis, semper interdum urna et, gravida
porta nulla. Duis pretium ultrices diam quis venenatis. Duis at
venenatis mauris. Nunc vel dui iaculis, lacinia turpis at, convallis
purus. Vestibulum congue, tellus eu porttitor tincidunt, purus
purus mattis dolor, nec tristique est sapien non quam. Ut lacinia
venenatis diam, eget scelerisque nisi hendrerit sed.

Aliquam et molestie felis, vitae consectetur enim. Ut egestas
tempus nulla non convallis. Nullam suscipit feugiat dui nec sagittis.
Nam in molestie neque. Aliquam et molestie felis, vitae
consectetur enim. Ut egestas tempus nulla non convallis. Nullam
suscipit feugiat dui nec sagittis. Nam in molestie neque.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis
sodales malesuada bibendum. Aliquam et molestie felis, vitae
consectetur enim. Ut egestas tempus nulla non convallis. Nullam
suscipit feugiat dui nec sagittis. Nam in molestie neque. Fusce
commodo dapibus urna, ac posuere odio euismod vitae. Curabitur
molestie eget ligula at consectetur. Nam dictum tortor sit amet
diam egestas, a facilisis ligula faucibus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis
sodales malesuada bibendum. Aliquam et molestie felis, vitae
consectetur enim. Ut egestas tempus nulla non convallis. Nullam
suscipit feugiat dui nec sagittis. Nam in molestie neque. Fusce
commodo dapibus urna, ac posuere odio euismod vitae. Curabitur
molestie eget ligula at consectetur. Nam dictum tortor sit amet
diam egestas, a facilisis ligula faucibus.

Donec non felis erat.

Donec non felis erat.

Lorem ipsum dolor sit amet,
Consectetur adipiscing elit. Duis sodales malesuada bibendum.
Aliquam et molestie felis, vitae consectetur enim. Ut egestas
tempus nulla non convallis. Nullam suscipit feugiat dui nec sagittis.
Nam in molestie neque. Fusce commodo dapibus urna, ac posuere
odio euismod vitae. Curabitur molestie eget ligula at consectetur.
Nam dictum tortor sit amet diam egestasfaucibus.

Lorem ipsum dolor sit amet,
Consectetur adipiscing elit. Duis sodales malesuada bibendum.
Aliquam et molestie felis, vitae consectetur enim. Ut egestas
tempus nulla non convallis. Nullam suscipit feugiat dui nec sagittis.
Nam in molestie neque. Fusce commodo dapibus urna, ac posuere
odio euismod vitae. Curabitur molestie eget ligula at consectetur.
Nam dictum tortor sit amet diam egestasfaucibus.

Donec pellentesque et odio ullamcorper eleifend. Donec laoreet
ante ut venenatis placerat. Cras eleifend sapien non tellus auctor
congue. Nullam nunc turpis, semper interdum urna et, gravida
porta nulla. Duis pretium ultrices diam quis venenatis. Duis at
venenatis mauris. Nunc vel dui iaculis, lacinia turpis at, convallis
purus. Vestibulum congue, tellus eu porttitor tincidunt, purus
purus mattis dolor, nec tristique est sapien non quam. Ut lacinia
venenatis diam, eget scelerisque nisi hendrerit sed.

Donec pellentesque et odio ullamcorper eleifend. Donec laoreet
ante ut venenatis placerat. Cras eleifend sapien non tellus auctor
congue. Nullam nunc turpis, semper interdum urna et, gravida
porta nulla. Duis pretium ultrices diam quis venenatis. Duis at
venenatis mauris. Nunc vel dui iaculis, lacinia turpis at, convallis
purus. Vestibulum congue, tellus eu porttitor tincidunt, purus
purus mattis dolor, nec tristique est sapien non quam. Ut lacinia
venenatis diam, eget scelerisque nisi hendrerit sed.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis sodales
malesuada bibendum. Aliquam et
molestie felis, vitae consectetur
enim. Ut egestas tempus nulla non
convallis. Nullam suscipit feugiat dui
nec sagittis. Nam in molestie neque.
Fusce commodo dapibus urna, ac
posuere odio euismod vitae. Curabitur molestie eget ligula at consectetur. Nam dictum tortor sit amet
diam egestas, a facilisis ligula faucibus.
Aliquam et molestie felis, vitae consectetur enim. Ut egestas
tempus nulla non convallis.
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Istnieją dwa layouty reklam prasowych: oparte głównie na przekazie
graficznym (z dominującą pozycją
zdjęcia) i oparte głównie na przekazie typograficznym (z odpowiednio
dużym polem tekstowym).

reklama prasowa
pionowa
x

x
1/2x

2/5x

1/10x

2/5x

1/8x

1/10x
1/10x

1/4x

1/10x

Wyznaczone na wzorze proporcje
wielkości poszczególnych elementów
określają ich wymiary minimalne,
które należy dostosować do danego
formatu.
GŁÓWNY PRZEKAZ TYPOGRAFICZNY
Dodatkowy przekaz typograﬁczny

GŁÓWNY PRZEKAZ TYPOGRAFICZNY
Dodatkowy przekaz typograﬁczny
Nam bibendum vulputate eros, et venenatis sem
egestas scelerisque. Donec pretium velit eu
euismod varius. Vestibulum ante ipsum primis in
faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia
Curae; Fusce a erat augue. Fusce at enim eu odio
rutrum accumsan. Praesent odio nulla, tempor eu
ligula eget, congue elementum mi. Sed interdum,
turpis quis consequat accumsan, ipsum elit
aliquam arcu, eget vulputate leo metus at magna.
Vivamus bibendum eros eget ipsum pulvinar, eget
rhoncus lectus feugiat. Praesent semper eros sed
egestas pulvinar.

Aenean a mauris eu mauris gravida cursus. Duis eu
vestibulum metus, bibendum rutrum orci. Donec ac
nibh sit amet magna mollis hendrerit quis vitae
eros. Donec sed risus quis velit interdum viverra.
Nam placerat leo massa, eu pretium lorem rutrum
a. Nam eu auctor eros, sed ornare enim. Suspendisse iaculis et odio nec auctor. Phasellus porttitor
urna in ligula vehicula rhoncus. Sed sodales nulla
dolor, ac sagittis odio dapibus eu. Sed quis aliquam
erat.
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reklama prasowa
pozioma

GŁÓWNY PRZEKAZ TYPOGRAFICZNY
x

Dodatkowy przekaz typograﬁczny

1/7x

1/4x

1/12x

GŁÓWNY PRZEKAZ TYPOGRAFICZNY
Dodatkowy przekaz typograﬁczny
Nam bibendum vulputate eros, et venenatis sem
egestas scelerisque. Donec pretium velit eu
euismod varius. Vestibulum ante ipsum primis in
faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia
Curae; Fusce a erat augue. Fusce at enim eu odio
rutrum accumsan. Praesent odio nulla, tempor eu
ligula eget, congue elementum mi. Sed interdum,
turpis quis consequat accumsan, ipsum elit
aliquam arcu, eget vulputate leo metus at magna.

Aenean a mauris eu mauris gravida cursus. Duis eu
vestibulum metus, bibendum rutrum orci. Donec ac
nibh sit amet magna mollis hendrerit quis vitae
eros. Donec sed risus quis velit interdum viverra.
Nam placerat leo massa, eu pretium lorem rutrum
a. Nam eu auctor eros, sed ornare enim. Suspendisse iaculis et odio nec auctor. Phasellus porttitor
urna in ligula vehicula rhoncus.

Nam bibendum vulputate eros, et venenatis sem
egestas scelerisque. Donec pretium velit eu
euismod varius. Vestibulum ante ipsum primis in
faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia
Curae; Fusce a erat augue. Fusce at enim eu odio
rutrum accumsan. Praesent odio nulla, tempor eu
ligula eget, congue elementum mi. Sed interdum,
turpis quis consequat accumsan, ipsum elit
aliquam arcu.

1/5x

1/7x
1/12x

x

1/4x
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Podobnie jak przy reklamach prasowych,
również plakaty posiadają dwa layouty:
oparte głównie na przekazie graficznym
(z domnującą pozycją zdjęcia) i oparte
głównie na przekazie typograficznym
(z odpowiednio dużym polem
tekstowym).

PLAKAT
A4
x

x
1/2x

2/5x

1/10x

2/5x

1/8x

1/10x
1/10x

1/4x

1/10x

Wyznaczone na wzorze proporcje
wielkości poszczególnych elementów
określają ich wymiary minimalne, które
należy dostosować do danego formatu.
GŁÓWNY PRZEKAZ TYPOGRAFICZNY
Dodatkowy przekaz typograﬁczny

GŁÓWNY PRZEKAZ TYPOGRAFICZNY
Dodatkowy przekaz typograﬁczny
Nam bibendum vulputate eros, et venenatis sem
egestas scelerisque. Donec pretium velit eu
euismod varius. Vestibulum ante ipsum primis in
faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia
Curae; Fusce a erat augue. Fusce at enim eu odio
rutrum accumsan. Praesent odio nulla, tempor eu
ligula eget, congue elementum mi. Sed interdum,
turpis quis consequat accumsan, ipsum elit
aliquam arcu, eget vulputate leo metus at magna.
Vivamus bibendum eros eget ipsum pulvinar, eget
rhoncus lectus feugiat. Praesent semper eros sed
egestas pulvinar.

Aenean a mauris eu mauris gravida cursus. Duis eu
vestibulum metus, bibendum rutrum orci. Donec ac
nibh sit amet magna mollis hendrerit quis vitae
eros. Donec sed risus quis velit interdum viverra.
Nam placerat leo massa, eu pretium lorem rutrum
a. Nam eu auctor eros, sed ornare enim. Suspendisse iaculis et odio nec auctor. Phasellus porttitor
urna in ligula vehicula rhoncus. Sed sodales nulla
dolor, ac sagittis odio dapibus eu. Sed quis aliquam
erat.
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Plakat
B1

WWW.UP.LUBLIN.PL

WWW.UP.LUBLIN.PL

GŁÓWNY PRZEKAZ TYPOGRAFICZNY
Dodatkowy przekaz typograﬁczny

GŁÓWNY PRZEKAZ TYPOGRAFICZNY
Dodatkowy przekaz typograﬁczny
Nam bibendum vulputate eros, et venenatis sem
egestas scelerisque. Donec pretium velit eu
euismod varius. Vestibulum ante ipsum primis in
faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia
Curae; Fusce a erat augue. Fusce at enim eu odio
rutrum accumsan. Praesent odio nulla, tempor eu
ligula eget, congue elementum mi. Sed interdum,
turpis quis consequat accumsan, ipsum elit
aliquam arcu, eget vulputate leo metus at magna.
Vivamus bibendum eros eget ipsum pulvinar, eget
rhoncus lectus feugiat. Praesent semper eros sed
egestas pulvinar.

Aenean a mauris eu mauris gravida cursus. Duis eu
vestibulum metus, bibendum rutrum orci. Donec ac
nibh sit amet magna mollis hendrerit quis vitae
eros. Donec sed risus quis velit interdum viverra.
Nam placerat leo massa, eu pretium lorem rutrum
a. Nam eu auctor eros, sed ornare enim. Suspendisse iaculis et odio nec auctor. Phasellus porttitor
urna in ligula vehicula rhoncus. Sed sodales nulla
dolor, ac sagittis odio dapibus eu. Sed quis aliquam
erat.
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Billboard i baner pełnią głównie rolę
wizerunkową, dlatego elementem
pierwszoplanowym jest grafika/zdjęcie
wraz z nałożonym na nie hasłem
w kolorze białym (negatywie).

Billboard
600x300 cm

GŁÓWNY PRZEKAZ TYPOGRAFICZNY
Dodatkowy przekaz typograﬁczny

x

1/7x

1/3x

1/12x
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baner
300x150 cm

GŁÓWNY PRZEKAZ TYPOGRAFICZNY
Dodatkowy przekaz typograﬁczny

x

1/7x

1/3x

1/12x
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Roll-up, podobnie jak billboard, pełni
głównie rolę wizerunkową, w związku
z tym również przy ich projektowaniu
pierwszoplanową rolę odgrywa
przekaz graficzny - zdjęcie, motyw
przewodni lub pattern.

roll-up
200x100 cm / wersja polska i angielska
x
1/4x

1/2x

1/4x

1/9x

1/9x

UNIVERSITY
of LIFE SCIENCES
in Lublin

GŁÓWNY
PRZEKAZ TYPOGRAFICZNY

LOREM
IPSUM SIMIT

Dodatkowy przekaz typograﬁczny

Lorem ipsum simit
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Roll-up, podobnie jak billboard, pełni
głównie rolę wizerunkową, w związku
z tym, również przy ich projektowaniu
pierwszoplanową rolę odgrywa
przekaz graficzny - zdjęcie, motyw
przewodni lub pattern.

roll-up
200x100 cm
x
1/4x

1/2x

1/4x

1/9x

1/9x

UNIVERSITY
of LIFE SCIENCES
in Lublin

GŁÓWNY
PRZEKAZ TYPOGRAFICZNY

LOREM
IPSUM SIMIT

Dodatkowy przekaz typograﬁczny

Lorem ipsum simit
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Ścianka, tak jak billboard i roll-up, pełni
głównie rolę wizerunkową,
w związku z tym przy projektowaniu
pierwszoplanową rolę odgrywa
przekaz graficzny - zdjęcie, motyw
przewodni lub pattern.

Ścianka konferencyjna + trybunka
180x220 cm
x
1/4x
1/9x

1/2x

1/4x
1/9x
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Ścianka konferencyjna + trybunka
180x220 cm
x
1/4x
1/20x

1/2x

1/4x
1/20x
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Ścianka konferencyjna + trybunka
180x220 cm
x
1/4x
1/20x

1/2x

1/4x
1/20x
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Kubki Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie mają kolor złoty, zielony
lub biały z użyciem motywu przewodniego (zboża) i logo w kolorze białym
na złotym tle, złotym na zielonym tle,
złoto-zielonym na białym tle.

gadżety
kubek

Minimalna wielkość logo to
1/3 wysokości kubka.
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Koszulki Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie mają kolor biały z użyciem
motywu przewodniego (zboża) i logo
w kolorach podstawowych - złotozielonych. Na tyle koszulki, pod motywem zboża umieszczać należy adres
internetowy www.up.lublin.pl

gadżety
T-shirt / smycz

Do projektu smyczy należy użyć logo
w wersji uzupełniającej poziomej.
Minimalna wielkość takiego logo to
45 mm w najszerszym punkcie.
Szerokość smyczy powinna wynosić
minimum 15 mm.

104

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
identyfikacja wizualna

Zakładka do książki
ogólna
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tablica informacyjna
wewnętrzna - ogólna i wydziałowa
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tabliczka informacyjna
wewnętrzna - ogólna

NAZWA JEDNOSTKI / DZIAŁU
EWENTUALNY DRUGI CZŁON NAZWY
ZAJMOWANE STANOWISKO

TYTUŁ Imię Nazwisko
ZAJMOWANE STANOWISKO

TYTUŁ Imię Nazwisko

NAZWA JEDNOSTKI / DZIAŁU
EWENTUALNY DRUGI CZŁON NAZWY
ZAJMOWANE STANOWISKO

TYTUŁ Imię Nazwisko
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tabliczka informacyjna
wewnętrzna - ogólna / monochromatyczna

NAZWA JEDNOSTKI / DZIAŁU
EWENTUALNY DRUGI CZŁON NAZWY
ZAJMOWANE STANOWISKO

TYTUŁ Imię Nazwisko
ZAJMOWANE STANOWISKO

TYTUŁ Imię Nazwisko

NAZWA JEDNOSTKI / DZIAŁU
EWENTUALNY DRUGI CZŁON NAZWY
ZAJMOWANE STANOWISKO

TYTUŁ Imię Nazwisko
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tabliczka informacyjna
wewnętrzna - wydziałowa

NAZWA JEDNOSTKI / DZIAŁU
EWENTUALNY DRUGI CZŁON NAZWY
ZAJMOWANE STANOWISKO

TYTUŁ Imię Nazwisko
ZAJMOWANE STANOWISKO

TYTUŁ Imię Nazwisko

NAZWA JEDNOSTKI / DZIAŁU
EWENTUALNY DRUGI CZŁON NAZWY
ZAJMOWANE STANOWISKO

TYTUŁ Imię Nazwisko
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tabliczka informacyjna
wewnętrzna - wydziałowa

NAZWA JEDNOSTKI / DZIAŁU
EWENTUALNY DRUGI CZŁON NAZWY
ZAJMOWANE STANOWISKO

TYTUŁ Imię Nazwisko
ZAJMOWANE STANOWISKO

TYTUŁ Imię Nazwisko

NAZWA JEDNOSTKI / DZIAŁU
EWENTUALNY DRUGI CZŁON NAZWY
ZAJMOWANE STANOWISKO

TYTUŁ Imię Nazwisko

110

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
identyfikacja wizualna

identyfikatory
ogólne i wydziałowe

TYTUŁ TYTUŁ

IMIĘ NAZWISKO

stanowisko stanowisko
jednostka/dział

TYTUŁ TYTUŁ

IMIĘ NAZWISKO

stanowisko stanowisko
jednostka/dział
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identyfikatory
ogólne i wydziałowe

ORGANIZATOR
NAZWA IMPREZY
Imię Nazwisko

ORGANIZATOR
NAZWA IMPREZY
Imię Nazwisko
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C. Multimedia
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E-mail

Praesent dolor elit,
posuere quis mattis nec, dapibus vitae turpis. Aliquam cursus porta sapien, eget consequat ipsum congue vel. Morbi
tristique dui vitae lectus feugiat, at malesuada urna molestie. Aliquam ac est a neque varius malesuada convallis vitae
lacus. Fusce luctus orci eget elementum pellentesque. Cras rhoncus, justo sodales facilisis consectetur, quam dolor
imperdiet elit, quis dignissim eros sapien vitae dui. Sed suscipit felis ipsum, ut rutrum ligula molestie et. Cras condimentum congue malesuada. Proin lectus purus, accumsan eu magna sit amet, dignissim elementum arcu. Nunc rutrum ante
non neque pulvinar, sed bibendum nibh suscipit. Aenean sed tortor molestie dui facilisis iaculis vel id enim.
Vestibulum fringilla neque arcu, in fringilla eros sollicitudin eget. Phasellus quis elit lorem. Etiam varius augue diam, sit
amet aliquet justo egestas quis. In sodales leo dolor, ut tincidunt mauris rhoncus ac. Etiam sodales dapibus cursus. Cras
mattis nisl quis facilisis consectetur. Aliquam erat volutpat.

Z wyrazami szacunku,
Imię Nazwisko
stanowisko

tel. kom. +48 987 654 321
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Sekretariat Uczelni:
ul. Akademicka 13
tel. (+48 81) 445 66 22; (+48 81) 533 37 52;
www.up.lublin.pl
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newsletter
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prezentacja multimedialna

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,
CONSECTETUR ADIPISCING.

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,
CONSECTETUR ADIPISCING.

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet, Consectetur
Adipiscing.

Lorem Ipsum Dolor Sit Amet, Consectetur
Adipiscing.

14.06.20XX

14.06.20XX

Proin ac nibh mauris. Suspendisse non velit libero.
Mauris purus lectus, aliquam eget lacus vel.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Duis sodales malesuada bibendum. Aliquam et
molestie felis, vitae consectetur enim. Ut egestas
tempus nulla non convallis.
Nullam suscipit feugiat dui nec sagittis. Nam in molestie neque. Fusce commodo dapibus urna, ac posuere
odio euismod vitae. Curabitur molestie eget ligula at
consectetur.
Nam dictum tortor sit amet diam egestas, a facilisis
ligula faucibus. Nam in molestie neque. Fusce commodo dapibus urna, ac posuere odio euismod vitae.
Nam in molestie neque. Fusce commodo dapibus
urna, ac posuere odio euismod vitae. Ut egestas
tempus nulla non convallis.

DZIĘKUJEMY
ZA UWAGĘ

3
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Głównym elementem przekazu
graficznego jest zdjęcie dostosowane
do kolorów identyfikacji wizualnej
Uniwersytetu Przyrodniczego.

Tworzenie zdjęcia głównego
zasady

Wybrane zjęcie opowiadające
przekazowi typograficznemu
należy przekształcić w czarno-białe,
następnie nałożyć na nie po całości
określony przez system kolor w trybie
krycia multiply 100%.
W przekazach graficznych
odnoszących się do Uniwersytetu
Przyrodniczego bez wyszczególniania
wydziałów należy używać kolorów
zieleni i złota.

zdjecie oryginalne

zdjecie B&W

kolor multiply

zdjęcie oryginalne

zdjęcie B&W

tryb multiply
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Kody QR poninny być używane,
aby ułatwić odbiorcom przekazów
graficznych interakcję z danym
medium. Dzieki QRcode użytkownicy
urządzeń umożliwiających odczytanie
ich mają możliwość błyskawicznego
przekierowania poprzez przeglądarkę
internetową do rozszerzonych
informacji na temat danej publikacji.

QR KODY
zasady

Jeśli jakiekolwiek dane ulegną zmianie,
należy użyć generatora kodów QR
umożliwiającego zapis kodu w postaci
wektorowej np. www.qrcode.littleidiot.be

WWW.UP.LUBLIN.PL

Uniwersalny kod QR przekierowujący
użytkownika smartphona na główną
stronę Uniwersytetu Przyrodniczego.
Powinien być stosowany na wszystkich
materiałach poligraficznych, na których
znajduje się odwołanie do strony
Uniwersytetu.

DANE TELEADRESOWE

Kod QR zawierający wszystkie dane
teleadresowe Uniwersytetu Przyrodniczego.
Umożliwia użytkownikowi smartphona
błyskawiczne dodanie danych do telefonu.
Powinien być stosowany na wszystkich
materiałach poligraficznych zawierających
dane teleadresowe.
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Kody QR odsyłające bezpośrednio na
stonę internetową danego wydziału.
Należy stosować je w przypadku
publikacji dotyczących konkretnych
wydziałów, szczególnie w materiałach
poligraficznych.
Jeśli adres strony internetowej
jakiegokolwiek wydziału ulegnie
zmianie należy użyć generatora
kodów QR umożliwiającego zapis
kodu w postaci wektorowej np.
www.qrcode.littleidiot.be

QR KODY
zasady

Wydział Agrobioinżynierii

Wydział Biologii i Hodowli
Zwierząt

Wydział Inżynierii Produkcji

Wydział Ogrodnictwa i Architektury
Krajobrazu

Wydział Nauk Rolnicznych

Wydział Nauk o Żywności
i Biotechnologii

Wydział Medycyny
Weterynaryjnej
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