ZARZĄDZENIE NR 201/Z/2021
Burmistrza Połczyna-Zdroju
z dnia 08.06.2021r.
w sprawie: wprowadzenia logo Szwajcarii Połczyńskiej oraz zasad i zakresu jego stosowania.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art.30 ust.1 w zw. z art.
7 ust. 1 pkt 18, zarządza się co następuje:
§1
1.Wprowadza się do użytku oficjalny, graficzny znak - logo Szwajcarii Połczyńskiej, który stanowi
Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Opis logo stanowi Załącznik Nr 2.
§2
Wprowadza się do obowiązkowego stosowania logo, we wszelkiego rodzaju materiałach drukowanych
i elektronicznych, w tym listownikach i papeteriach, nośnikach informacyjnych, ogłoszeniach
prasowych, reklamach i materiałach promocyjnych, z wyłączeniem ogłoszeń o treści i postaci
zastrzeżonej odrębnymi przepisami.
§3
Ustala się stosowanie logo Szwajcarii Połczyńskiej ze wskazaniem wielkości minimalnej znaku 2 cm
x 2 cm.
§4
1. Logo Szwajcarii Połczyńskiej stanowi własność Gminy Połczyn-Zdrój i podlega ochronie prawnej.
2. Logo nie może być używane w sposób godzący w dobre imię i wizerunek Gminy Połczyn-Zdrój
oraz w jej uzasadnione interesy ekonomiczne lub prestiż.
§5
Zgoda na używanie logo wydawana jest po złożeniu wniosku:
1. Podmiotom organizującym wydarzenie z udziałem Gminy, mającym znaczenie dla rozwoju
i promocji Gminy - po uzyskaniu uprzedniej zgody Burmistrza Połczyna-Zdroju.
2. Podmiotom organizującym przedsięwzięcia bez udziału Gminy, mającym związek z Gminą
lub mającym znaczenie dla jej rozwoju i promocji, podejmującym działania o znaczącej
wartości edukacyjnej, poznawczej, promocyjnej, prestiżowej - po uzyskaniu uprzedniej zgody
Burmistrza Połczyna-Zdroju.
3. W wyjątkowych sytuacjach podmiotom podejmującym działania bez udziału Gminy
niemającym związku z Gminą lub niemającym znaczenia dla jego rozwoju – po uzyskaniu
uprzedniej zgody Burmistrza Połczyna-Zdroju.

4. Innym podmiotom realizującym cel gospodarczy lub społeczny.
§6
Odmowa udzielenia zgody, o której mowa w paragrafie 5, następuje w szczególności w sytuacjach,
gdy wykorzystanie logo mogłoby:
1. uwłaczać reputacji Gminy Połczyn-Zdrój;
2. powiązać Gminę Połczyn-Zdrój z działalnością, która mogłaby być dla jego wizerunku
szkodliwa;
3. być sprzeczne z prawem, porządkiem publicznym, dobrymi obyczajami lub zasadami
współżycia społecznego;
4. wprowadzać odbiorców w błąd, w tym co do charakteru, przeznaczenia, jakości, właściwości
lub pochodzenia towarów lub usług oznaczonych znakiem.
§7
Zgoda na używanie logo może zostać cofnięta, jeżeli podmioty uprawnione będą używać go
z naruszeniem zasad określonych w zarządzeniu.
§8
Uzyskanie zgody na używanie logo wymaga uprzedniego złożenia wniosku. Wzór wniosku stanowi
Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
BURMISTRZ
Sebastian Witek

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 201/Z/2021

Logo w wersji kolorowej

Logo w wersji monochromatycznej

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 201/Z/2021

Logo Szwajcarii Połczyńskiej – opis.
Logo zostało stworzone jako prosty i jasny w przekazie znak, który cechuje minimalistyczna
i nowoczesna forma łatwa do zapamiętania.
W centralnej części sygnetu biały krzyż na czerwonym polu nawiązuje do flagi Szwajcarii,
kraju od którego walorów przyrodniczych i krajobrazowych wzięła nazwę Szwajcaria Połczyńska.
Kolorowe figury i koła nawiązują do sławnych połczyńskich parasolek oraz zmieniającej się
w zależności od pory roku przyrody. Zestawienie użytych barw tworzy świeżą i naturalną
kompozycję, która ma wywołać u odbiorcy przyjemne skojarzenia ze światłem, radością, ciepłem,
otaczającą przyrodą i wypoczynkiem.
Liternicza część logo posiada krój pisma, dobrany adekwatnie do istoty Marki, kojarzący się
z nowoczesnością i prostotą. Zastosowano bezszeryfowy font, w wariancie normalnym – słowo
SZWAJCARIA, oraz skondensowanym - słowo POŁCZYŃSKA, dostosowany do wymogów
dostępności.

