Załącznik nr. 1
do Uchwały 8/2014 I Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Tribrony
o symbolach Stowarzyszenia Tribrony

Księga Symboli Tribrony
W niniejszym dokumencie zgromadzono wszystkie te znaki, pod którymi gromadzą się
członkowie Stowarzyszenia Tribrony, a także Trójmiejscy Bronies i Pegasisters w ogólności. Tutaj
również zamieszczono sposoby ich użycia. Prosimy o ich przestrzeganie.

Flaga
Flagę Tribrony stanowi prostokątny kawałek materiału o proporcjach długości do wysokości 5:3,
zawieszony na drzewcu, według wzoru poniżej:

Flaga nie powinna:
● Być noszona na rękach lub na ramionach jako peleryna
● Dotykać ziemi
● Być brudna, wygnieciona lub postrzępiona
Optymalne wymiary flagi: 150 cm na 90 cm

Herb
Herb Stowarzyszenia Tribrony przedstawia w szafirowym polu trzy białe gwiazdy wpisane w
czarne koło, umieszczone bliżej lewej (heraldycznie) krawędzi tarczy oraz srebrne wyobrażenie
postaci Discorda, umieszczone bliżej prawej (heraldycznie) krawędzi tarczy. Od okręgu z
gwiazdami rozchodzą się trzy czarne promienie w kierunku Discorda. Tarcza gotycka, ze
srebrnym obramowaniem. Wzór herbu przedstawiono poniżej:

Trzy gwiazdy oznaczają trójmiejski fandom, skupiony wokół trzech kluczowych miast. Koło
symbolizuję rodzinę, krąg przyjaciół, jaki stanowi trójmiejska grupa bronies. Discord jest figurą
niezgody, chaosu, kłótni, a promienie oznaczają nieustającą walkę z nimi. Barwy kompozycji
nawiązują do Księżniczki Luny oraz wzburzonego morza.
Herbu można używać na budynkach, salach i obiektach związanych z fandomem, a także
dokumentach fandomowych. Użycie go na gadżetach nie powinno naruszać jego honoru i
dobrego smaku. Użycie go kontroluje Zarząd Stowarzyszenia.

Maskotka fandomu
Maskotką Trójmiejskiego Fandomu My Little Pony jest błękitny ogier z bursztynową, krótko
ściętą grzywą i ogonem, ognisto pomarańczowymi oczami oraz cutie markiem przedstawiającym
trzy fale morskie oraz trzy mewy nad nimi, o imieniu Książę Baltic. Wizerunek uzupełnia
opcjonalnie prosta, otwarta korona z pięcioma segmentami, wysadzana bursztynami oraz płaszcz
o wzorze nawiązującym do flagi Tribrony, spięty szaro-granatową tarczą z trzema mewami. Wzór
postaci przedstawiono poniżej:

Cutie mark:

Maskotka Stowarzyszenia Tribrony
Maskotką Stowarzyszenia Tribrony jest błękitna klacz o bursztynowej, charakterystycznie
zawiniętej grzywie i długim ogonie tej samej barwy, o ognisto pomarańczowych oczach i cutie
marku przedstawiającym wyobrażenie głowy czarnego gryfa w złotej koronie, ze złotym
dziobem. Maskotka ma na imię Księżniczka Pomerania. Postać może być uzupełniona o atrybuty,
takie same jak Książę Baltic.

Cutie mark:

