
Załącznik nr 2 do  

Regulaminu Konkursu 
na projekt systemu identyfikacji wizualnej 
Akademii Muzycznej  
im. Krzysztofa Pendereckiego  
w Krakowie 
 
 

Zakres podstawowego zlecenia do umowy ze Zwycięzcą Konkursu 
 

  



Wprowadzenie 
 

Wybrany w II etapie Konkursu Zwycięzca – projektant / studio / agencja podpisze umowę o wykonanie 

projektu pełnej identyfikacji wizualnej Uczelni z uwzględnieniem elementów wstępnie spisanych poniżej.  

Ostateczny zakres opracowania, sposób realizacji oraz wycena zostaną ustalone pomiędzy Zwycięzcą  

a Organizatorem w drodze bezpośrednich negocjacji, w ramach wyznaczonych Regulaminem Konkursu.  

 

 

 

  



Podstawowy zakres do opracowania 
 

Logo 
 

1. Wersja polska pełna podstawowa znaku oparta o nazwę Akademia Muzyczna im. Krzysztofa 

Pendereckiego w Krakowie. 

2. Wersja angielska pełna podstawowa znaku oparta o nazwę The Krzysztof Penderecki Academy of 

Music in Krakow. 

3. Wersja skrócona oparta na akronimie słowno-graficznym i/lub symbolu graficznym AMKP. 

4. Propozycja animacji logotypu. 

5. Pole ochronne znaku. 

6. Przygotowanie formatów plików: EPS / PNG / PDF / SVG w wersji pełnej, skróconej, pionowej  

i poziomej; odpowiednie opisanie zastosowania. 

7. Przygotowanie w każdym z formatów plików wersji kolorystycznej (RGB / CMYK / Pantone), 

monochromatycznej i achromatycznej wraz z opisem ich zastosowania. 

 

 

Kroje pisma 

 

Dobranie kroju pisma i zastępczego kroju pisma z odpowiedniej rodziny (Google Fonts / Zestaw dostępny 

w Microsoft / Typekit) – kompleksowe doradztwo dotyczące fontów i ich użycia oraz licencjonowania. 

 

 

Podstawowe materiały marki 
 

1. Wizytówka; w tym: wybór papieru i techniki druku. 

2. Pieczęcie. 

3. Papier firmowy i koperta DL i C5 – zdefiniowany Word / forma cyfrowa – wskazanie na odpowiednie 

użycie zdefiniowanego dokumentu (strona tytułowa, strony kolejne, style akapitowe i style 

znakowe). 

4. Teczka na dokumenty A4. 

5. Teczka okolicznościowa - na dyplomy, listy gratulacyjne itp. 

6. Teczka na nuty A4 i A3 – zdefiniowanie papieru / materiału i sposobu wykonania, wybranie techniki 

druku. 

7. Szablon prezentacji multimedialnej Powerpoint / Keynote. 

8. Stopka mailowa. 

9. Dyplomy ukończenia uczelni I stopnia (licencjacki), II stopnia (magisterski),  doktorski, habilitacyjny, 

zgodnie z obowiązującymi standardami i wytycznymi (w tym zabezpieczeniami). 

10. Świadectwo studiów podyplomowych, zaświadczenie o odbyciu stażu, dyplom uznania dla 

wyróżniających się studentów. 

 



Key visual 
 

1. Wzór plakatu / afisza koncertowego – przykład plakatu, proporcje, sposób przygotowywania 

kolejnych materiałów, idea dla przygotowania plakatu, rozmieszczenie informacji, metoda produkcji. 

2. Projekt biletu na wydarzenie. 

3. Koszulka polo / t-shirt. 

4. Naklejki na futerały na instrumenty / walizki. 

5. Ołówki / długopisy. 

6. Opakowanie zabezpieczające sadzonkę drzewa, która pełni rolę nagrody/wyróżnienia. 

 

 

Znakowanie przestrzeni 
 

1. Oznaczenie gmachu Akademii Muzycznej (tablica) 

2. Oznaczenie elewacji budynku 

3. Koncepcja wayfindingu wewnątrz budynku (kluczowe wzory i zasady oznaczeń - 10 elementów). 

4. Flaga. 

5. Ścianka fotograficzna. 

6. Aplikacja brandingu na mównicy / pierwszych pulpitach na koncertach. 

 

 

Szablony elementów do mediów społecznościowych 
 

1. Oprawa graficzna profilu facebook / instagram / spotify / vimeo / youtube. 

2. Szablony publikacji dostosowane do formatów każdego medium (FB, IG, YT) na przykładzie 

3 kierunków tematycznych: 

 informacje uczelniane – nagrody, konkursy, informacje dla studentów, lekcje mistrzowskie; 

 promocja wydarzeń - informacje o koncertach, otwartych sesjach, rekrutacji itp.; 

 posty “emocjonalne”, nakierowane na oswojenie oraz przywiązanie do marki - storyteling, 

długofalowe „opowiadanie” historii AMKP. 

 

 

Podręcznik marki 
 

Zebranie wszystkich materiałów w jeden podręcznik i przekazanie plików. 

 

 


