Príloha č. 3 k Pravidlám súťaže

Podrobný popis rozsahu vypracovania
systému vizuálnej identity a jednotného značenia Cesty okolo Tatier
1) SYSTÉM VIZUÁLNEJ IDENTITY „CESTY OKOLO TATIER“
Na základe návrhu grafickej značky (loga) vybraného v rámci súťaže vypracuje dodávateľ systém vizuálnej
identity Historicko-kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier. Systém sa bude využívať na označenie
projektových aktivít, realizáciu propagačných a informačných aktivít. Budú ho využívať všetci súčasní
a budúci projektoví partneri a subjekty zapojené do realizácie Cesty okolo Tatier ako cezhraničného
turistického produktu.
Navrhnutý systém musí spĺňať tieto funkcie:


identifikačná – identifikácia Cesty okolo Tatier ako cezhraničný turistický produkt a odlíšenie ho od
iných produktov,



propagačná – poskytnutie možnosti širokého použitia v rôznych propagačných a informačných
aktivitách realizovaných subjektmi zúčastnenými na tvorení Cesty okolo Tatier.

Systém vizuálnej identity musí obsahovať minimálne nižšie uvedené prvky:
1) Rôzne verzie grafickej značky:


základná verzia s úplným názvom „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier“



zjednodušená verzia so skráteným názvom „Cesta okolo Tatier“



zjednodušená verzia bez názvu

2) Cudzojazyčné verzie grafickej značky:


v slovenčine



v angličtine

3) Opis škálovania značky, zvislé a vodorovné verzie značky
4) Odporúčanú typografiu
5) Farebnosť značky v plnofarebnej a monochromatickej verzii a farebné varianty
6) Príklady použitia grafickej značky v:


kancelárskych materiáloch a firemných tlačivách ako sú: hlavičkový papier, vizitky, obálky, spisové
dosky a propagačné tašky, poznámkové bloky, pozadie multimediálnych prezentácií, pozvánky



propagačných predmetoch, ako sú: tričká, cyklistické osvetlenie, cyklistické fľaše, minináradie,
ruksaky, šnúrky na krk, visačky, prilby, výstražné vesty, bicykle,



tabuliach, vrátane informačných a firemných tabúľ,



informačných materiáloch: webová stránka, publikácie (sprievodcovia, letáky, mapy)
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2) SYSTÉM JEDNOTNÉHO ZNAČENIA CESTY OKOLO TATIER
Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier ako poľsko-slovenský turistický produkt musí byť logickou
a čitateľnou kombináciou mnohých prvkov. Okrem jednotnej vizuálnej identity je to tiež systém jednotného
značenia infraštruktúry pre cyklistov na Ceste okolo Tatier. Tieto označenia zahŕňajú cyklistické chodníky
(hlavné a spojovacie trasy aj dodatočné úseky – označenia vo forme tabúľ, tabuliek, smerových tabúľ
s označením vzdialenosti a smeru, označenia maľované na existujúcej infraštruktúre a vodorovné značenie),
označenia miest oddychu pre cyklistov, označenia objektov poskytujúcich služby (ubytovacie, stravovacie,
servisné, požičovne bicyklov, parkoviská, toalety ap.). Na Ceste okolo Tatier budú tiež umiestnené veľké
tabule s informáciou o turistických atrakciách, prírodných a kultúrnych hodnotách, mapy ap. Všetky tieto
prvky infraštruktúry cestovného ruchu musia byť označené jednotným spôsobom, ktorý zabezpečí turistom,
ktorí využívajú cestu na poľskej a slovenskej strane, jednoduchý spôsob cestovania, bezpečnosť,
nachádzanie najdôležitejších miest a potrebných informácií ap.
Aby bolo možné zrealizovať tieto označenia, je nevyhnutné vypracovať koncepciu systému označovania
Cesty okolo Tatier. Rozsah štúdie zahŕňa prezentáciu návrhu jednotného značenia, ktorá bude zohľadňovať:


návrh systému vizuálnej identity Cesty,



poľské a slovenské predpisy, a osvedčené štandardy platné v Poľsku a na Slovensku a tiež v iných
krajinách.

V tejto oblasti bude tiež dôležité:


uvedenie návrhu univerzálneho systému značenia, ktorý bude zrozumiteľný pre poľských a slovenských
užívateľov Cesty a pre zahraničných turistov; systém musí byť čitateľný, logický a jednoznačný



zabezpečenie prispôsobenia návrhov značení estetike krajiny a prostredia a dodržanie podmienok
územného plánovania,



zabezpečenie trvanlivosti označení (použité materiály) a viditeľnosti v noci.

Vzhľadom na široký rozsah zákazky objednávateľ pripúšťa možnosť vypracovať systém jednotného
značenia Cesty okolo Tatier za spolupráce so subdodávateľmi, ktorí majú príslušné vedomosti
a skúsenosti.
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