Załącznik nr 10 do SIWZ

Oznaczanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach
Budżetu Obywatelskiego w Gdyni

Wszystkie zmiany w Gdyni wprowadzone w wyniku głosowania Budżetu Obywatelskiego powinny być
łatwe do identyfikacji i określenia. Dlatego, co do zasady każde przedsięwzięcie zrealizowane w
ramach Budżetu Obywatelskiego w Gdyni powinno być oznakowane czytelną tabliczką lub banerem.

Elementy oznakowania
Oznakowanie przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego zawiera:
• logo budżetu obywatelskiego,
• nazwę inwestycji,
• informację, o tym, że inwestycja zrealizowana została ze środków miejskich w ramach
budżetu obywatelskiego,
• wartość inwestycji w zł (ile rzeczywiście dane przedsięwzięcie kosztowało),
• uzyskaną liczbę głosów.

Przykład oznakowania:
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Parametry techniczne oznakowania
Kolorystyka oraz rodzaje czcionek użyte w oznakowaniu są tożsame z kolorystyką i czcionkami
oficjalnej identyfikacji wizualnej Budżetu Obywatelskiego w Gdyni. Co do zasady obowiązujące barwy
oraz czcionki są zadane w pliku edytowalnym *.ai. Oznakowanie ma ustalone parametry
kolorystyczne oraz rodzaje czcionek:
Kolory:

Czcionki:
Czcionki wykorzystane w projektach tabliczek to darmowa czcionka Ubuntu Font Family: Ubuntu
Light oraz Ubuntu Medium (do ściągnięcia na stronie: http://font.ubuntu.com/).
Kryteria jakie spełnia oznakowanie
Dopuszcza się możliwość samodzielnego doboru wielkości przygotowywanych oznaczeń. Dobór
winien jednak respektować podstawowe zasady:
• przygotowane oznaczenie musi być czytelne,
• przygotowane oznaczenie musi być estetycznie i harmonijnie wkomponowane w inwestycję,
którą znakuje (inaczej będzie wyglądać oznakowanie drogi rowerowej, inaczej boiska
sportowego, a jeszcze inne powinno być oznakowanie windy),
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•
•

przygotowane oznaczenie musi zawierać wszystkie elementy i rodzaje czcionek zawarte
w projekcie,
wielkość tabliczek i banerów można zmieniać, jednak konieczne jest aby zachować proporcje
z formatu podstawowego.

Sposoby umieszczania oznakowania
Przygotowując oznakowania należy pamiętać o kilku ważnych rzeczach:
• oznakowanie powinno być umieszczone w widocznym miejscu,
• oznakowanie powinno być widoczne w odległości do najmniej 2-3 metrów,
• oznakowanie powinno być umieszczone w miejscu uczęszczanym przez użytkowników danej
infrastruktury, lub w miejscu do którego można swobodnie podejść i zapoznać się z treścią
oznakowania,
• umiejscowienie, wielkość, proporcje oznakowania są uzależnione o rodzaju infrastruktury,
którą znakują,
• w przypadku inwestycji grodzonych (np. plac zabaw, boisko) oznakowanie umieszcza się
w pobliżu wejść,
• w przypadku inwestycji liniowych (np. droga rowerowa) oznakowanie powinno znaleźć się na
obu końcach inwestycji (czyli przygotować należy dwie tabliczki),
• dopuszcza się możliwość wykonania oznakowania na poziomie gruntu np. w formie stempli
(chodnik, droga rowerowa),
• możliwe
jest
umieszczanie
oznakowania
przy
regulaminach,
zasadach
użytkowania/korzystania z danej infrastruktury finansowanej w ramach budżetu
obywatelskiego,
• oznakowanie można przytwierdzać, do ścian, płotów, umieszczać na słupkach.
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