
 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego  

w Poznaniu nr 19 z dnia 19 lutego 2019  

 

Katalog zasad Systemu Identyfikacji Wizualnej  

Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu 

1. Obowiązującą wersją logotypu jest wariant z pełną nazwą Uczelni, tzn. Akademia Muzyczna  

im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, dostępny w wersji polskiej i angielskiej, jako 

pozytyw, tj. czarne logo na białym tle oraz negatyw, tj. białe logo na czarnym tle. 

2. Logotyp Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu (dalej „Akademia”) 

jest obowiązkowym elementem wszelkich nośników komunikacji informacyjno-promocyjnej 

Akademii, w tym: 

 plakatów zapowiadających wydarzenia organizowane przez Akademię na jej terenie oraz 

poza jej siedzibą, 

 programów koncertowych, 

 wydawnictw okolicznościowych (kalendaria, albumy etc.), 

 informatorów, 

 książek, 

 nut, 

 płyt, 

 bannerów, 

 roll-upów,  

 filmów, 

 prezentacji, 

 zaproszeń, 

 i in. 

3. Stosowanie logotypu musi być zgodne z zasadami wynikającymi z Księgi znaku dotyczącej 

logotypu Akademii. 

4. Jednostka Akademii, która odpowiada merytorycznie za organizację danego projektu, zobowiązana 

jest do zamieszczenia logotypu Akademii w każdym materiale informującym o w/w, niezależnie od 

typu nośnika. Ta sama zasada dotyczy wydawanych przez jednostki Akademii publikacji, 

wystawianych dokumentów, prowadzonych stron internetowych, oficjalnych prezentacji etc. 

5. W przypadku projektów organizowanych przez podmioty zewnętrzne, korzystanie z logotypu 

Akademii, np. w charakterze partnera, współorganizatora itp., wymaga specjalnej zgody. O 

uzyskanie takiej zgody wnioskuje do władz Akademii przełożony jednostki współpracującej z 

danym podmiotem zewnętrznym. W przypadku realizacji projektów zasięgu ogólnouczelnianym, 

zgoda taka leży w gestii władz Akademii. W obu przypadkach, konieczna jest weryfikacja 

poprawności zastosowania logotypu Akademii, zgodnie z wytycznymi Systemu Identyfikacji 

Wizualnej Akademii. 

6. Projekty materiałów informacyjno-promocyjnych zawierających logotyp Akademii powinny być 

każdorazowo przesłane w wersji elektronicznej do Anny Czajkowskiej-Zimnickiej, na adres: 

manager@amuz.edu.pl. Każdy taki projekt wymaga osobnej weryfikacji i akceptacji. 

7. W razie jakichkolwiek pytań w kwestii zastosowań logotypu Uczelni, prosimy o kontakt z Anną 

Czajkowską-Zimnicką (manager@amuz.edu.pl; tel. 61 856 89 12).  
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