
Informační středisko Europe Direct Pardubice se připojuje k oslavě Dne Země (22. 4.) 
a připomenutí důležitosti ochrany životního prostředí. Na celý duben jsme pro děti, dospělé 
nebo i celé rodiny připravili venkovní dobrodružství s úkoly. Vybrali jsme malebné prostředí 
lemující část břehu řeky Chrudimky.

Trasu zdolávejte pěšky, na kole, koloběžce nebo třeba v kočárku. Nejen, že se pěkně vyvětráte, 
ale i životní prostředí bude rádo, že jste nechali pro jednou auto doma. 

Třešničkou na dortu za úspěšné splnění úkolů a zdolání trasy bude řada odměn. Úsměv  
na tváři,  pobyt na čerstvém vzduchu či nové informace. Kromě toho můžete vyhrát jednu  
ze tří cen !  Ze všech správně vyplněných formulářů vylosujeme tři výherce balíčků, které 
oceníte na pikniku nebo při procházce do přírody. 

od 1. 4. do 30. 4. 2021
Odpovědi zjistíte přímo na popsaných místech, nebo je 
„vytvoříte“ doma. Vyplněné formuláře odešlete nejpozději 
do 4. 5. 2021 na e-mail: europedirect@ticpardubice.cz

PS: K soutěžení není třeba nic tisknout, to bychom  
přírodě moc nepomohli!

Pardubice

Corporate Identity Design Manual 

1.1 Základní verze kombinované značky
ZÁKLADNÍ výšková (vertikální) verze loga:

Manuál kodifikuje dvě tvarové (kompoziční) verze loga 

(značky) Turistické informační centrum Pardubice – 

základní výškovou verzi (jinak též vertikální nebo osová) 

a doplňkovou šířkovou verzi (horizontální). 

Pozn.: Barevné verze loga mají ještě různé definice podle 

barevných režimů. 

Pro plnobarevný tisk používáme verzi v barvách CMYK, 

pro tisk přímými barvami (vizitky) se používá soubor 

v barvách Pantone.

Barevná pozitivní verze loga: 
Soubor: TIC_logo_1C (CMYK) 
Soubor: TIC_logo_1P (Pantone)

Barevná negativní verze loga: 
Soubor: TIC_logo_1NC (CMYK) 
Soubor: TIC_logo_1NP (Pantone)

Černobílá negativní verze loga: 
Soubor: TIC_logo_1NK (černobílý tisk) 

Černobílá pozitivní verze loga:  
Soubor: TIC_logo_1K (černobílý tisk) 

Vždy upřednostňujeme použití základní vertikální verze.  

Pouze v případech, kdy je plocha pro značku výrazně 

obdélníková – horizontální (potisk propisky, banner 

na stadionu), použijeme doplňkovou šířkovou verzi. 

Také je možné používat nápis samostatně.  

Barevnou negativní verzi loga můžeme aplikovat 

na plochu ve firemní barvě červené, na plochu černou 

nebo případně i na jiné tmavé plochy (např. na fotografii).
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DEN ZEMĚ SE BLÍŽÍ,  
PŘIPOMEŇTE SI HO S NÁMI!

Jdete do toho? 

Soutěžní otázky  
naleznete na tomto 
odkazu:


