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Pravidla pro používání loga programu DofE
Užívání loga programu


Logo bylo navrženo tak, aby ukazovalo mezinárodní rozměr a prestiž programu, a jeho jednotné
užívání podpoří vnímání programu jako celosvětově silné značky



Logo je užíváno pouze v kontextu programu, to znamená:
o

na materiálech, které program zmiňují či propagují

o

v článcích a dokumentech, které o programu pojednávají či s ním jinak souvisejí

o

spolu s fotografiemi, které pocházejí z programu DofE nebo ho veřejnosti přibližují (jakožto
ilustrační fotografie)

Vysvětlivky k obdrženým souborům:


Logo pro místní centra (Proud to Deliver) – barevné logo, které zdůrazňuje Vaši příslušnost
k mezinárodní síti poskytovatelů programu (toto logo získávají všechna místní centra po celém světě a
je pro ně jednotné)



Logo pro účastníky (Proud to Be Doing) – barevné logo, které zdůrazňuje, že se mladý člověk účastní
programu; je možné ho použít např. při výrobě jednotných triček pro účastníky



Tato loga jsou vhodná pro elektronické využití a tisk ve velikosti nepřesahující základní rozměr
obrázku, který vidíte po otevření souboru. Kdybyste z nějakého důvodu potřebovali jiný formát nebo
další prvky vizuálu včetně ilustračních fotografií, informujete se v národní kanceláři.

Konkrétní požadavky


Logo neotáčíme a nenakláníme, neměníme v něm barvy, ani ho nijak nedokreslujeme či nerámujeme,
neužíváme ho na tmavém podkladě



Logo vždy umísťujeme v dostatečné vzdálenosti od okrajů tiskovin – po stranách nejméně 11 mm
(31 px), nad a pod logem nejméně 6mm



Při užití na hlavičkovém papíře se logo nejlépe vyjímá v pravém horním rohu



Logo zmenšujeme vždy se zachováním poměrů stran a nepoužíváme ho v menším rozměru než 11 mm
(31 px) na výšku (tj. vzdálenost od horního po dolní okraj barevné kresby), aby zůstalo čitelné – tato
velikost se hodí pro formát DL a A5, pro formát A4 je vhodná výška loga 15,5 mm, pro formát A3 pak
výška 22 mm

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu, Česká republika
Posláním programu pro mládež s celosvětovou prestiží, anglicky nazývaného DofE Award, je povzbudit mladé lidi k aktivnímu využívání
volného času a komplexnímu rozvoji osobnosti.

