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Sesje zdjęciowe

Przed rozpoczęciem sezonu zorgani-
zowane zostały dwie sesje zdjęciowe. 
Jedna w koszulkach żółtych z trocz-
kami, które imitować miały „stare” 
stroje, a druga w oficjalnych strojach 
sportowych (podstawowych) na sezon 
2015/2016.

Obydwie sesje odbyły się w hali sporto-
wej, pomiędzy treningami drużyny.

Ze zdjęć powstał szereg projektów gra-
ficznych na nowy sezon: karty zawod-
ników, zdjecia (tzw. główki) portreto-
we, zdjęcia grupowe i reklamowe. 

W koszulkach z troczkami zostały wy-
konane tylko ujęcia od pasa w górę. Po-
czątkowo miały służyć tylko do ilustra-
cji w  folderze, jednak w późniejszym 
okresie powstały z nich inne projekty.

 .

karta zawodnika

Zdjęcie grupowe na sezon 2015/2016

karta zawodnika – wersja „postarzana”

Zdjecia i przygotowanie sesji

Organizacja sesji zdjęciowej
Własny sprzęt
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Folder na sezon 2015/2016
Publikacja drukowana

Folder sportowy na sezon 2015/2016 
został wykonany w formacie A4, 
w oprawie miękkiej i klejonej, o objęto-
ści 136 stron.

Wzór layoutu opracowany został tak, 

aby nawiązywać do archiwalnych ma-
teriałów klubowych, starych zdjęć, sta-
rych druków i projektów. Kolorystyka 
całego projektu nawiązuje do barw 
klubowych: żółtego, bieli i niebieskie-
go. Kolor żółty został w większosci 
zastąpiony „żółcią” starego papieru. 
Podkład ten został wykorzystany póź-
niej w projekcie kalendarza oraz książki. 
Powielono także w późniejszych pro-
jektach motyw niebieskiej belki z faktu-

rą starego papieru oraz wzorzec karty 
z  danymi zawodnika. Projekt finalny 
nieco różnił się od konceptu wstępne-
go drobnymi detalami.

Typografia została dobrana tak, aby 
wykorzystać czcionkę klubową dla da-
nego sezonu, ale także czcionki, które 
nawiązywały do stylistyki projektów 
z  ubiegłych dekad. Wykorzystano je 
także w późniejszych projektach.

Karta z danymi o zawodniku, wzoro-
wana na starą kartę sportową, spój-
na wizualnie z kartami na autografy

Zdjęcie portetowe 
zawodnika w stroju 
sportowym

Zdjęcie meczowe 
zawodnika

Wizualizacja folderu

Karta z osiągnię-
ciami, lub innymi 
informacjami

Barwy klubowe 
w formie flagi

Zdjęcie z sezonu
opisanego na kar-
cie z kalendarza

Karta z kalendarza (wzorowana na 
starej) z najważniejszymi wyda-
rzeniami z całego okresu 50 lat – 
ułożenie chronologiczne

Tło wzorowane 
na stary papier, 
z zarysem zawod-
nika ze starego 
herbu

Tekst wywiadu, wypowie-
dzi, opisu o zawodniku

Koncept wstępny

Projekt wstępny
Skład i przygotowanie do druku
Własne zdjęcia meczowe i eventowe
Przygotowanie części tekstów
Przygotowanie map i grafik
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Wydruki folderu w drukarni – przed 
klejeniem i oprawą

W folderze znalazły się działy: histo-
ryczny, o miniony sezonie, o nadcho-
dzącym sezonie (w tym o Euro 2016), 
opisy kadry, ciekawostki i wywiady. Ca-
łość została utrzymana w żółtawej ko-
lorystyce „starego” papieru, poza dzia-
łem dotyczącym Ligi Mistrzów, który 
został opracowany w  barwach obo-
wiązujacych w tych rozgrywkach.

Wszystkie zdjęcia umieszczone zosta-
ły jako tło strony, jako fotografie „sta-
re”  ze zniszczonymi krawędziami lub 
w białych ramkach. 

W folderze zamieszczono kupony ra-
batowe w formie „kartek spożywczych”, 
wzorowanych na wczesne lata 80-te.

Każda rozkładówka folderu miała pro-
jektowany indywidualnie podkład gra-
ficzny.

Rozkładówka z artykułem

Rozkładówka zawodnika Rozkładówka dotycząca rozgrywek Ligi Mistrzów EHF ChL

Stylizowana mapa Polski karta z kuponami

Rozkładówka z artykułem
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Kalendarz na rok 2016

Rok jubileuszowy zbiegł się ze zdo-
byciem przez drużynę dwunastu tytu-
łów Mistrza Polski. Dało to możliwość 
utworzenia ciekawego i nawiazującego 
do jubileuszu motywu przewodniego, 
dla każdej karty danego miesiąca. Po-
cząwszy od stycznia, aż do grudnia, 
zawodnicy pozowali z trofeami z dane-
go Mistrzostwa Polski w Piłce Ręcznej. 
Pierwszy tytuł zdobyty został w 1993 
roku i z pucharem pozował Karol Bie-
lecki. Grudniowa karta kalendarza  to 
tytuł ostatni z 2015 roku, na której zna-
leźli się trener Talant Dujszebajew i dru-
gi trener Tomasz Strząbała.

Z uwagi na brak czasu, wybrano jedną 
lokalizację na sesje zdjęciowe. Zosta-
ła nią (historyczna dla drużyny) hala 
SHL przy ulicy Robotniczej w Kielcach. 
Zdjecia odbywały się w lipcu i sierpniu, 
tuż przed wyburzeniem hali i była to 
prawdopodobnie ostatnia sesja zdję-
ciowa na tym obiekcie. Wykonywaniu 
zdjęć nie sprzyjał ogromny upał, któ-
ry panował w tym okresie, brak prądu 
oraz bieżącej wody na obiekcie. Miej-
sca dla konkretnych zawodników wy-
brane zostały w trakcie wcześniejszych 
sesji próbnych.

Zdjęcia zostały opracowane w tonacji 
„zimnej”, aby kontrastowały z „ciepły-
mi” elementami tła.

Kalendarz został przygotowany 
w  dwóch wersjach: planszowy (13 

Publikacja drukowana

zdjęcie zawodnika
z białą ramką

Wizualizacja kalendarza

zestawienie wszystkich zdjęć 
drużyny

KALENDARZ PLANSZOWY

KARTA KALENDARZA WIELOSTRONICOWEGO

Krótki opis dotyczący tytułu mistrzowskiego

pelne kalendarium 
uproszczone

dwujęzyczne kalendarium dla jed-
nego miesiąca z numeracją tygodni 
oraz imieninami

imitacja „starego” papieru

Projekt wstępny
Skład i przygotowanie do druku
Sesje zdjeciowe próbne i z zawodnikami
Przygotowanie opisów
Przygotowanie kalendarium
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Trofea drużyny

stronicowy), w  formacie 
470x670 mm oraz jed-
noplanszowy (z uprosz-
czonym kalendarium), 
w  formacie 415x590 
mm.

Stroje zawodników oraz 
trofea i medale przy-
gotował Klub Sportowy 
Vive Tauron Kielce. Za-
wodnicy wystąpili w ofi-
cjalnych strojach wyj-
ściowych/wizytowych. 
Do dyspozycji przygo-
towano komplet medali 
oraz pucharów.
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Zdjęcia w koszulkach z troczkami po-
służyły do wykonania projektów billbo-
ardów, bannerów do internetu i plaka-
tów przedmeczowych.

Billboardy były promocją Klubu Sporto-
wego Vive Tauron Kielce oraz Regionu 
Świetokrzyskiego, w ramach projektu 
Gramy Razem. 

Billboardy, plakaty i bannery
outdoor, prasa oraz internet  

Plakaty

Projekt wstępny
Skład i przygotowanie do druku
Własne zdjęcia obiektów z regionu
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Książeczka i karty na autografy
Projekt do druku

Na rozpoczęcie sezonu zostały przy-
gotowane książeczki na autografy, 
w krótych zawodnicy prezentowani byli 
w stylistyce starych kart sportowych, 
które wykorzystane zostału w folderze.

Na bazie tych projektów powstały ka-
trty na autografy. W książeczce użyto 
także zdjęć ze zdobycia Mistrzostwa 
Polski 2015, zdobycia Pucharu Polski 
2015 oraz brązowego medalu na Final 
Four Ligi MIstrzów w Kolonii 2015.

Okładka książeczki na autografy

Projekt wstępny
Skład i przygotowanie do druku
Własne zdjęcia meczowe
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Zestaw tapet
Projekty do internetu

Na bazie zdjęć grupowych z obydwu 
sesji zdjęciowych przygotowane zosta-
ły tapety na pulpit, w kilku rozdzielczo-
ściach.

Projekt wstępny i przygotowanie
Wykonanie zdjęć
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Książka - „50lat HISTORIA MISTRZÓW”

Idea publikacji powstała już w 2009 
roku i powrócono do tego pomysłu 
kilka lat później. Początkowo prace 
nad projektem miały ograniczyć się do 
projektu, składu i opracowania zdjęć. 
Ostatecznie zaistniała konieczność 
przygotowania  także treści. 

Całość została zaprojektowana w  for-
macie B5, o objętości 304 stron, 
w  oprawie miękkiej i klejonej (wydruk 
w kolorze).

Książka ma charakter monografii, kro-
niki, a każdy sezon opisany jest osobno. 
Znajduje się w niej znaczna liczba ma-
teriałów archiwalnych (zdjęć prywat-
nych, skanów dokumentów, biletów, 
zdjęć strojów, zdjęć grupowych i me-
czowych), które zgromadzili byli za-
wodnicy, działacze, trenerzy, klub oraz 
twórcy publikacji.

Wszystkie opisane sezony podzielone 
są na 4 rozdziały główne, które kończą 
się statystykami z rozgrywek. Z założe-
nia książka miała mieć charakter lektury   
skierowanej do bardzo szerokiej grupy 
odbiorców, z uwagi na ich wiek, jak 
i  stopień znajomości samej dyscypliny 
oraz historii klubu. Wiele spraw zostało 
opisanych w dość prosty i przystępny 
sposób.  

Publikacja drukowana

Wizualizacja książki

Wizualizacja książki

Wydruk próbny

Projekt wstępny i makieta
Przygotowanie konspektu treści
Zebranie i opracowanie materiałów tekstowych 
Zebranie materiałów zdjęciowych
Opracowanie pełnej treści oraz statystyk
Weryfikacja całości
Własne zdjęcia meczowe, eventowe
Skład i przygotowanie do druku 
Przeprowadzenie wywiadów
Nadanie numeru ISBN
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Zdjęcie w hali i projekt billboardu

Promocja publikacji w Radio Kielce

Projekt plakatów

Promocja książki została przeprowadzona w różnorodnych 
mediach. W  dalszych planach jest uzupełnianie publikacji 
o nowe sezony oraz pozyskane informacje.

Plakaty i billboard promujący publikację 
w hali sportowej.

Przedpremierowa prezentacja książki przez zawodnika VTK, na konferencji 
prasowej

Promocja publikacji w Radio Zet Gold

Pierwsza sprzedaż
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