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O Festivalu demokracie 

• Děkujeme, že jste se stali partnery Festivalu demokracie 2017 

• Festival demokracie je doprovodný program konference Forum 2000.  

• V jeho rámci budou probíhat přednášky, diskuse, výstavy a další aktivity, které doplní a rozvinou témata 

hlavního konferenčního programu.  

• Na Festivalu demokracie se podílejí neziskové organizace, univerzity a řada dalších partnerů Nadace Forum 

2000  

• Nabízí účastníkům možnost představit své aktivity a nahlédnout otázky, kterými se konference Forum 2000 

zabývá z dalších úhlů 

• Jako účastníka programu Festival demokracie 2017 vás žádáme o jeho propagaci a to především umístěním 

loga Festivalu na: 

– Webových stránkách a sociálních sítích 

– Prostřednictvím interních i externích newsletterů 

– V emailové korespondenci 

– Na tištěných materiálech (letáky, plakáty) 

– Na dopisním papíře 

– Jiných materiálech 

 

 



• Písmem použitým na oficiálním logu Festivalu 

demokracie je korporátní font Nadace Forum 2000 

• Tím je Myriad Pro v řezu Regular a Arial ve stejné 

formě 

• Písmo je základní bílé barvy RGB 255/255/255 

• Hlavní barvou loga je tmavě modrá barva RGB 

0/70/120, CMYK Coated 100-60-10-50, CMYK 

Uncoated 100-50-0-40 

• Logo je k dispozici ve verzi české a anglické 

• Logo je nutné použít v jeho plné verzi a bez ořezů, 

jeho menší alternativa neexistuje 

• Minimální výška loga je 1,5 cm měřeno od 

nejzazšího spodního po horní okraj loga 

• Proporcionalita jednotlivých stran loga musí být 

zachována 

• Mezi logem Festival demokracie a ostatními 

grafickými komponenty na dokumentu musí být 

zachována ochranná vzdálenost minimálně 0,5 cm 

měřeno od nejzazšího bodu okraje každé strany 

• Tisk značky v jiné barvě je povolen pouze v barvě 

černé 

• Vícebarevné varianty loga nejsou povoleny 

 

Základní design loga 



Možnosti použití 

Logo Festivalu demokracie je možné použít na: 

• tiskovinách, letácích, hlavičkových papírech, vizitkách, firemních dokumentech a výkazech  

• v reklamě partnera, e-mailech a na internetových stránkách  

• na firemních cedulích a vlajkách 

• na vybavení veletrhů, výstav a firemních displejích 

• přebalech CD a jiných nosičů s audiovizuální tvorbou, která je však výhradně produkcí partnera či účastníka 

Festivalu demokracie 

• nejrůznějších propagačních materiálech (tričkách, taškách, propiskách, blocích, aj.) 

 

Lze také využít možnosti odkazu na internetové stránky www.forum2000.cz, kde jsou k dispozici podrobné informace o 

programu Festival demokracie. 

 

Logo Festivalu demokracie není možné použít na žádném z výše uvedených materiálů, který se vztahuje k činnosti či 

působení třetích stran, jež nejsou přímými partnery či účastníky Festivalu demokracie 2017. 



• Je-li logo používáno samostatně na hlavičkových 

papírech či jiných podobných tiskovinách, musí být 

v takových případech umístěno vždy v záhlaví 

dokumentu a to zarovnané těsně k pravému okraji 

dokumentu, vzdálenost od horního okraje je možné 

volit libovolně, neměla by však překročit 5 cm 

• Nepovoluje se umístění k levému okraji a rovněž 

také je nepřípustné zarovnání do zápatí dokumentu 

 

 

Použití na hlavičkových papírech 



Další příklady použití 

Podpis v emailu 

Logo na vizitce 

Leták 


