CGP Kulturno društvo Mladinski center IndiJanez
Jedro celostne grafične podobe Kulturnega društva Mladinski center IndiJanez predstavlja
pero, ki se pojavlja kot osnovni element v treh logotipih , ki se razlikujejo po osnovnih
geometrijskih likih.

Logotip KD MC IndiJanez
Se uporablja kot krovni logotip društva. Krog simbolizira društvo kot povezano celoto. V
krogu se nahaja prepoznavni, povezovalni znak društva t.j. pero. Logotip ime dve različici
- polno in prazno, ki se lahko uporabita tudi kot negativ. Dovoljeni barvi sta zgolj črna ali
bela. Znak in napis si zmeraj sledita iz leve proti desni.
Logotip naj se primarno uporablja v polni, črni izvedbi, glede na kontekst pa se lahko
uporablja tudi kot prazna forma (npr. žig) ali kot negativ (temnejše podlage) oz. kot je
skladno z ostalimi obdajajočimi oblikovnimi elementi.
Na uradnih dokumentih se uporablja logotip s polno navedbo imena društva, krajša oblika
se uporabja na plakatih in kadar je logotip uporabljen v manjših dimenzijah (logotip s
polnim imenom naj se uporablja, dokler je tekst dovolj velik, da je še normalno berljiv).

Logotip MC Pekarna
Se uporablja kot logotip kluba MC, Pekarna. Stranice trikotnika so podaljšane, da asociirajo
na šotor, ki predstavlja bazo čalnov Kulturnega društva Mladinskega centra IndiJanez. V
trikotu se nahaja prepoznavni, povezovalni znak društva t.j. pero, ki pa mu je v primerjavi
z ostalima logotipoma društva odvzeta prežna črta, tako da notranjost peresa sestavljata
črki M in C (zarotirano za -90 stopinj in umeščena nad M). Logotip ima zgolj prazno
različico, na temnih podlagah se uporablja njegov negativ.

Logotip občasnika INDIJANEZ
Se uporablja kot logotip občasnika INDIJANEZ. Pero je umeščeno v kvadrat, ki simbolizira
občasnik. Logotip se primarno uporablja v polnem črnem kvadratu in se uporablja
podvojen na levi in desni strani platnice občasnika INDIJANEZ.

Črkovna družina: Titilium Text25L
Tekst, ki spremlja logotipe spada v črkovno družino Titilium in naj bo na uradnih
dokumentih, dopisih itd. težine 400 wt in velikosti 11 pt (naslovi krepko in 12pt).
Na spletu naj se uporablja Titilium Web (regular).

