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1. 01 GENEZA ZNAKU

Herb Zawiszy Bydgoszcz, który funkcjonuje w obecnej 
formie jest jednym z bardziej rozpoznawalnych znaków 
identyfikacyjnych w polskim sporcie. Jednak jego forma 
ulegała mniej lub bardziej widzocznym zmianon 
wizualnym na przestrzeni lat.

Znak został oparty na symbolice bezpośrednio 
nawiązującej do nazwy Klubu, jak i jego wojskowym 
rodowodzie. Biała tarcza oraz czarny monogram ,,Z” 
umiejscowiony w centralnym punkcie herbu stanowią 
nawiązanie do Zawiszy Czarnego z Grabowa, 
niezłomnego polskiego rycerza.

Sama tarcza została wzbogacona o niebieskie oraz czarne 
kolory. Ten pierwszy nawiązuje do koloru baretki Orderu 
Virtuti Militari. Czarny zaś, tak samo jak kolor monogramu 
zawiązuje do barw rodowych Zawiszy Czarnego.
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1. 02 GENEZA ZNAKU - Elementy
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1. 03 POPRAWNA WERSJA ZNAKU
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1. 04 POLE OCHRONNE ZNAKU
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Polem ochronny jest minimalny 
obszar wokół znaku, na którym nie 
może występować żadna inna 
forma graficzna, czy tekstowa.

To swoisty margines 
bezpieczeństwa gwarantujący 
czytelność i przejrzystość.
Pole ochronne wykreślamy 
wysokością niebieskiego 
elementu herbu. 
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1. 05 KOLORYSTYKA ZNAKU
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Pantone 300 C
CMYK 96 / 72 / 14 / 2
RGB 18 / 86 / 48
HEX #125694

Pantone BLACK 6 C
CMYK 75 / 68 / 67 / 90
RGB 0 / 0 / 0
HEX #000000

Pantone 11-0601 TCX
CMYK 0 / 0 / 0 / 0
RGB 255 / 255 / 255
HEX #FFFFFF
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1. 06 BŁĘDNE UŻYCIE ZNAKU
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Nieproporcjonalne
skalowanie

Rotacja znaku Obrys/cienie Usuwanie
elementów znaku

Zmiana barw Skalowanie
elementów znaku


