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Intreoir Lógó
Lógó na Comhairle um Oideachas
Gaeltachta & Gaelscolaíochta.
Rinneadh roinnt feabhsúchán ar
lógó na Comhairle um Oideachas
Gaeltachta & Gaelscolaíochta.
Cuireadh comhsheasmhacht,
aonfhoirmeacht, soiléire san
áireamh. Tá an marc níos
soléite ag méideanna atá
níos lú agus ceartaíodh é go
hoptúil le haghaidh soiléire.

Cosaint an Lógó

1
Ná déan iarracht é a atarraingt,
píosa a bhaint den ghrúpa, nó
aon ghné de a athrú. Ba chóir go
mbeadh sé le feiceáil ar cúlra glan
nó ar dhath glan chun soiléire a
chinntiú. Ní féidir an lógó a athchló
nó a athchruthú ag baint úsáide
as clófhoireann atá cosúil leis.

Chun soiléire an lógó a chosaint tá
spás cosanta thart air. Caithfear an
lógó a chur ina spás féin. Mar sin
de, caithfear an spás cosanta is lú
a bheith thart air mar atá léirithe.
Cabhraíonn an spás cosanta le
cosaint an lógó agus cinntíonn sé
go dtaispeánfar é go héifeachtach
i gcónaí. Caithfidh cuma inléite a
bheith air i gcónaí ar chúlra glan.

2
Ná sín an lógó nó ná brúigh é
chun é a chur isteach in achar
áirithe. Caithfidh comhréireanna
an lógó bheith srianta i gcónaí.

Is é an lógó an ghné is feiceálaí de
COGG. Caithfear é a atáirgeadh ón
obair ealaíne a sholáthraítear agus
níor chóir aon athrú a dhéanamh
air ar shlí ar bith in am ar bith.
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Ainm an chomhaid:
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1 Aonad
1 Aonad

1 Aonad

1 Aonad

Dath an Lógó
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Is é Pantone 1807 dath an lógó. Is iad Pantone Cool Gray 11 agus dubh
(100% K) an dá dhath thánaisteacha. Má bhaintear úsáid as na dathanna
a sholáthraítear coinneofar soiléire i gcónaí. Chun géire mhaith a bhaint
amach caithfidh codarsnacht a bheith ann idir é agus dath an chúlra.
Neasluachanna CMYK:
Pantone 1807, C : 0 M : 100 Y: 96 K : 28
Pantone Cool Gray 11, C : 0 M : 2 Y: 0 K : 68

Is féidir úsáid a bhaint as bán
ar dhubh nó ar dhathanna
cuí eile nó ar ghrianghraif.
Chun comhsheasmhacht
a choinneáil níor chóir aon
dathanna eile a úsáid sa lógó.

Ainm Comhaid: COGG-COL.eps

Ainm Comhaid: COGG-BLK.eps

Ainm Comhaid: COGG-WHT.eps
Ainm Comhaid: COGG-GREY.eps

An Mhéid is Lú
Is é 10mm ar airde an mhéid is lú le
haghaidh atáirgeadh an lógó.
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Formaid an Lógó
Soláthraítear obair ealaíne an
lógó le haghaidh Cló agus an
Ghréasáin sna formaid a leanas:
Illustrator .eps, CMYK .tiff,
CMYK .jpeg agus RGB .jpeg.
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Le haghaidh ábhar clóite ba chóir
úsáid a bhaint as an lógó san ord
tosaíochta seo: Illustrator .eps,
CMYK .tiff agus CMYK .jpeg.
Le haghaidh an ghréasáin, báin
úsáid as comhad RGB .jpeg.
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Comhadlann Obair Ealaíne le haghaidh an Lógó
Cló
Atáirgeadh an lógó ar an méid is lú
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Mí-úsáid an Lógó
Má dhéantar athruithe nó
síneadh ar an lógó, cuirfidh sin
comhsheasmhacht iomlán an
lógó i mbaol agus laghdóidh
sé tionchar an lógó.

6mm

Tá sé riachtanach go mbainfear
úsáid as lógó na Comhairle
um Oideachas Gaeltachta
& Gaelscolaíochta ar shlí
chomhsheasmhach, go háirithe
ós rud é go mbainfidh an oiread
sin úsáideoirí éagsúla úsáid as.
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An Chomhairle um Oideachas
Gaeltachta & Gaelscolaíochta logo

Ná hath-chlóscríobh an lógó

Ná téigh níos lú ná an mhéid is lú

Ná déan athrú ar an lógó

Ná bain úsáid as an dath mícheart

Ná hatarraing an marc
Ná cuir an lógó ar íomhánna a bhfuil codarsnacht íseal acu

Ná sín an lógó

