Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΙΚΟΝΑ ΜΑΣ

Λευκωσία, Ιούνιος 2016

ΕΙΚΟΝΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Με σκοπό τη διασφάλιση ενιαίας ταυτότητας, συνοχής και
αναγνωρισιμότητας, του Σώματος Προσκόπων Κύπρου, οι Δικαιούχοι
χρήστες του Εμβλήματος του Σ.Π.Κ. θα πρέπει να το χρησιμοποιούν
σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στον οδηγό αυτό.
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ΕΜΒΛΗΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

PANTONE 348
C (100%), M (24%), Y (79%), K (27%)

PANTONE 109
C (0%), M (9%), Y (94%), K (0%)

Το Έμβλημα του Σ.Π.Κ. στα επιστολόχαρτα των Κλιμακίων του Σ.Π.Κ. χρησιμοποιείται πάντα έγχρωμο.
Πράσινο μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο σε φακέλους αλληλογραφίας ή σε διάφορες αιτήσεις ή εσωτερικά έντυπα του Σ.Π.Κ..
Ασπρόμαυρο χρησιμοποιείται μόνο σε αιτιολογημένες περιπτώσεις.

ΧΡΗΣΗ ΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Το Έμβλημα του Σ.Π.Κ. μπορεί να χρησιμοποιείται
μόνο σ’ αυτές τις τρείς μορφές, ανάλογα με την
χρήση του.
Στα επιστολόχαρτα χρησιμοποιείται μόνο το Έμβλημα
με το πράσινο και το κίτρινο χρώμα.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Όταν το Έμβλημα του Σ.Π.Κ. θα τοποθετηθεί
σε αφίσα, πανό ή οπουδήποτε αλλού μαζί με
λογότυπα άλλων οργανισμών ή/και φορέων μπορεί
να τοποθετηθεί η ταυτότητα του Σ.Π.Κ., αντί του
θυρεού, η οποία εκφράζει τους Προσκόπους της
Κύπρου.
Σε περίπτωση που το Σ.Π.Κ. θα εκπροσωπηθεί από
Κλιμάκιο (Επαρχιακή Εφορεία, Τοπική Εφορεία,
Σύστημα), μπορεί να τοποθετηθεί και η ταυτότητα
του Κλιμακίου, η οποία αναγράφεται στο άνω μέρος.
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ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ Σ.Π.Κ.
Η Σφραγίδα του Σ.Π.Κ., είναι διαμέτρου 3,5εκ. Έχει στο μέσο την Κύπρο με
το τρίφυλλο του Σ.Π.Κ., από κάτω δύο κλάδους ελιάς διασταυρωμένους και
κυκλικά τις λέξεις “ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ“ στα Ελληνικά, Τουρκικά
και Αγγλικά.
Το μελάνι σφραγίσματος είναι χρώματος πράσινου.
Η σφραγίδα, χρησιμοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική
Εφορεία.

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ Σ.Π.Κ.

Η Σφραγίδα των Επαρχιακών Εφορειών, των Τοπικών Εφορειών και των
Συστημάτων, είναι διαμέτρου 4εκ., με το έμβλημα του Σ.Π.Κ. στο κέντρο
και κυκλικά την ονομασία της Εφορείας ή του Συστήματος.
Το μελάνι σφραγίσματος είναι χρώματος μπλέ.
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ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Το επιστολόχαρτο έχει διαστάσεις 21εκ. x 29,7εκ. (Α4), όχι
λιγότερο από 80 γρ. Θα είναι από ανακυκλωμένο χαρτί ή/και
χαρτί με οικολογική σήμανση (όπως EU Ecolabel, Blue Angel ή
ισοδύναμο).
Υπάρχουν τρία είδη επιστολόχαρτου, το ένα είναι έγχρωμο
και το Έμβλημα χρησιμοποιείται και με τα δύο χρώματα του
Σ.Π.Κ., το άλλο είναι έγχρωμο και στον Θυρεό χρησιμοποιείται
μόνο το πράσινο χρώμα, ενώ το άλλο είναι ασπρόμαυρο και
χρησιμοποιείται σε μαύρο χρώμα μόνο η εξωτερική γραμμή.
Στα επιστολόχαρτα που χρησιμοποιείται ο Θυρεός του Σ.Π.Κ.
με χρώμα, το λογότυπο του Παγκόσμιου Προσκοπικού
Γραφείου χρησιμοποιείται με χρώμα ενώ στο επιστολόχαρτο
που χρησιμοποιείται με μαύρο χρώμα το λογότυπο του
Παγκόσμιου Προσκοπικού Γραφείου χρησιμοποιείται με μαύρο
χρώμα.
Το Έμβλημα του Σ.Π.Κ. έχει διαστάσεις: ύψος 2εκ και πλάτος
1,5εκ. Τοποθετείται σε απόσταση 1,5εκ. από την πάνω
πλευρά του επιστολόχαρτου και σε απόσταση 1,5εκ. από την
αριστερή πλευρά του επιστολόχαρτου.
Το Έμβλημα του Παγκόσμιου Προσκοπικού Γραφείου έχει
διαστάσεις: ύψος 1,25εκ και πλάτος 1εκ. Τοποθετείται σε
απόσταση 1,5εκ. από την πάνω πλευρά του επιστολόχαρτου
και σε απόσταση 1,8εκ. από την δεξιά πλευρά του
επιστολόχαρτου.
Στην πάνω δεξιά πλευρά του Εμβλήματος του Σ.Π.Κ.
αναγράφεται η φράση “Υπό την Υψηλή Προστασία του
Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας” χρησιμοποιώντας
τη γραμματοσειρά TAHOMA 7pt.
Για την αναγραφή της επωνυμίας “ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
ΚΥΠΡΟΥ”, χρησιμοποιείται η γραμματοσειρά TAHOMA 14pt
Bold.
Για τη σύνταξη των διαφόρων επιστολών θα πρέπει να
χρησιμοποιείται η γραμματοσειρά TAHOMA 11pt.
Στη συγγραφή των διαφόρων επιστολών/κειμένων το
περιθώριο αριστερά και δεξιά θα είναι 2εκ. και το διάστημα
μεταξύ των γραμμών θα είναι 1,25.
Τ.Θ. 24544, 1301 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Τ.: 22663587 | Φ.: 22662729 | www.cyprusscouts.org | spk@cyprusscouts.org
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Σε περίπτωση που η επιστολή είναι περισσότερες από μία σελίδες,
οι σελίδες από τη δεύτερη σελίδα (συμπεριλαμβανομένου) και μετά,
θα έχουν τη μορφή της σελίδας αυτής, χρησιμοποιόντας το Έμβλημα
και τα δύο χρώματα, όπως και στην πρώτη σελίδα.
Το Έμβλημα του Σ.Π.Κ. θα έχει απόσταση από το πάνω και της δεξιά
μεριά του επιστολόχαρτου απόσταση 1,5εκ.

Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου τησ Κυπριακήσ Δημοκρατίασ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Τ.Θ. 24544, 1301 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Τ.: 22663587 | Φ.: 22662729 | www.cyprusscouts.org | spk@cyprusscouts.org
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Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου τησ Κυπριακήσ Δημοκρατίασ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ

Στον χώρο αυτό αναγράφεται το κλιμάκιο
χρησιμοποιώντας τη γραμματοσειρά TAHOMA 10pt.
Bold

Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου τησ Κυπριακήσ Δημοκρατίασ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Σα κλιμάκιο αναγράφονται μόνο τα πιο κάτω:
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ
ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ
ΣΥΣΤΗΜΑ
Στη περίπτωση που το κλιμάκιο είναι η Επαρχιακή
Εφορεία, μπορεί να τοποθετείται και ο θυρεός της δεξιά
από την ονομασία της.
Όταν αναγράφεται το Σύστημα, δεν θα αναγράφεται και
η Επαρχιακή Εφορεία ή/και η Τοπική Εφορεία.

Τ.Θ. 24956, 1355 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Τ.: 22451177 | Φ.: 22451178 | www.nicosiascouts.org.cy | nicosia.scouts@cytanet.com.cy

Τ.Θ. 24544, 1301 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Τ.: 22663587 | Φ.: 22662729 | www.cyprusscouts.org | spk@cyprusscouts.org
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Τ.Θ. 24544, 1301 Λευκωσία Κύπρος

Οι διάστασεις του φακέλου μπορεί να διαφέρουν.
Το περιθώριο στ’ αριστερά και στο πάνω μέρος του φακέλλου θα είναι 1εκ.
Η γραμματοσειρά που έχει χρησιμοποιηθεί είναι η TAHOMA,
ενώ το μέγεθος είναι όπως πιο κάτω:
ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ & ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ, 14pt. Bold
Διεύθυνση Αλληλογραφίας, 8pt.
Χρησιμοποιείται μόνο το πράσινο χρώμα του Σ.Π.Κ.

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
30ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Τ.Θ. 42725, 6502 Λάρνακα Κύπρος

Σε περίπτωση προσκοπικού κλιμακίου,
ο φάκελος μετατρέπεται σύμφωνα με το δείγμα.
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ & ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ.

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ
ΝΙΚΟΣ Α. ΜΑΝΝΟΥΡΗΣ
Τ.Θ. 24544,
1301 Λευκωσία

ΕΦΟΡΟΣ ΑΕΡΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

Τ.: 99123456, Φ.: 22123456
spk@cyprusscouts.org

Οι διάστασεις της κάρτας είναι 8εκ. x 5εκ.
Έχει περιθώριο γύρω-γύρω 5χιλ.
Η γραμματοσειρά που έχει χρησιμοποιηθεί είναι η TAHOMA,
ενώ το μέγεθος είναι όπως πιο κάτω:
ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ, 9pt. Bold
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ, 8pt. Bold
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, 7pt. Bold
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, 6pt.
Διεύθυνση Αλληλογραφίας και άλλα στοιχεία επικοινωνίας, 6pt.
Χρησιμοποιούνται και τα δύο χρώματα του Σ.Π.Κ.
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ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

112ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Έτος Ίδρυσης: 1960

Οι διαστάσεις της ταμπέλας των Εφορειών και Συστημάτων έχει διαστάσεις 150εκ x 80εκ και σ’
αυτήν, φαίνεται το λογότυπο και η ονομασία ολογράφως του Σ.Π.Κ., η ονομασία του κλιμακίου,
το λογότυπο του κλιμακίου, εφ’ όσον αυτό υπάρχει και η ημερομηνία ίδρυσης του κλιμακίου.
Η ταμπέλα έχει χρώμα C 0%, M 0%, Y 20%, K 0%
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Σώμα Προσκόπων Κύπρου
Τ.Θ. 24544
1301 Λευκωσία
Τ.: 22663587
Φ.: 22662729
www.cyprusscouts.org
spk@cyprusscouts.org

