
  

  
 
 

Kraków, dnia 08.03.2010 
 
 
 

 
 

 
 
 Oferta współpracy  

WYDZIAŁOWA RADA SAMORZĄDU STUDENTÓW 
 

Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 



  

 
 Opis projektu: 

 
 Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii 

Środowiska wraz z Kołem Naukowym Geodetów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława 

Staszica pragną zaprosić państwa do wzięcia udziału oraz wsparcia finansowego w 

organizowanym przez nas projekcie: „Dni Geodezji i Inżynierii Środowiska”.  

 Wydarzenie to pojawi się na Naszym Wydziale po raz pierwszy, a jego  głównym celem 

jest integracja środowiska i uściślenie współpracy pomiędzy Uczelniami o podobnych 

kierunkach kształcenia. Skierowanie jest ono głównie do studentów naszego wydziału, a także 

do setki osób zaproszonych z innych Uczelni w całej Polsce. Ma też być okazją do zapoznania 

się oraz nawiązania współpracy z potencjalnymi pracodawcami. 

  

Podstawowy program Dni Geodezji i Inżynierii Środowiska obejmuje: 

• V Ogólnopolska Konferencja Studenckich Naukowych Kół Geodezyjnych 

• Kongres Samorządów Studenckich Wydziałów Geodezyjnych 

• Bal Geodezji i Inżynierii Środowiska 

 

 Termin i miejsce: 
 

Dni Geodezji i Inżynierii Środowiska; 
15-17 marca 2010 roku;   
Kraków; 
 
Dokładny Harmonogram: 
 
Czwartek 
15 kwietnia 2010  
  

godz. wydarzenie miejsc  
 
 11.00 – 13.00 Uroczyste rozpoczęcie i powitanie gości Aula Budynku C-4 

 13.00 – 13.30 Przerwa Kawowa  

 13:30 – 15.30 I część Sesji Referatów Aula Budynku C-4 

  Rola i działalność Samorządów Studenckich  

 15.30 – 16.00 Obiad Stołówka „Tawo” 

 16.00 – 17.30 II cześć Sesji Referatów Aula Budynku C-4 

  Geodezyjny Rynek Pracy 

 18.00 – 20.00 Geo-Tramparty – „Kraków zza szyby” Kraków 

 20.00 – 02.00 Wydział-Party Klub „Diva” 

 



  

Piątek  
16 kwietnia 2010  
 
 10.00 – 13.00 III część Sesji Referatów Aula Budynku C-4 

 13.00 – 13.30 Przerwa Kawowa  

 13:30 – 15.30 Pokazy Sprzętu Budynek C-4 

 15.30 – 16.00 Obiad Stołówka „Tawo” 

 15.30 – 17.30 Podsumowanie Konferencji i wręczenie nagród 

 20.00 – 02.00 Bal Geodezji i Inżynierii Środowiska Hotel „Aspel” 

 
Sobota 
17 kwietnia 2010  
 
 11.00 – 15.30 Geodezyjna Gra Miejska  Kraków 

 15.30 – 17.30 Paintball Kraków 

 18.00 – do końca Wielkie – Grillowanie MS AGH 

 

 Grupa docelowa: 
 

 Promocja wydarzenia i Sponsora skierowana jest przede wszystkim do studentów 

Geodezji wszystkich Uczelni o tym kierunku kształcenia w całej Polski. Działania promujące 

wydarzenie prowadzone są na wydziale we wszystkich jego budynkach, włączając domy 

studenckie oraz na stronach związanych z Wydziałem. Informacja o nim zostanie rozesłana 

drogą elektroniczną do zaprzyjaźnionych uczelni na terenie kraju a także nadana w formie e-

mailowej do wszystkich studentów Naszego Wydziału. Zapowiedzi ukażą się w mediach 

studenckich działających na AGH. 

 

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska na AGH w Krakowie to około 2500 studentów. 

 

 Patroni honorowi: 
 

Dla podkreślenia rangi wydarzeń patronat nad naszymi wydarzeniami objęli: 
 
prof. dr hab. inż. Marian Mazur 

Dziekan Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska; 

 
Krzysztof Cisek 

Prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich 

  



  

 Opis wydarzeń 
1. V Ogólnopolska Konferencja Studenckich Naukowych Kół Geodezyjnych oraz Kongres 

Samorządów Studenckich Wydziałów Geodezyjnych. 

Data: 15-16 kwietnia (czwartek-piątek) 

Opis:  

Konferencja jest dorocznym wydarzeniem naukowym mającym na celu wymianę myśli 
naukowo-technicznej studentów z całej Polski. Sesje Naukowe w czasie trwania Konferencji 
mają charakter dyskusyjny. Wstęp do każdej sesji stanowią referaty w dziedzinie geodezji, 
kartografii, geomatyki oraz nowoczesnych rozwiązań pomiarowych, przygotowane przez 
studentów pod opieką pracowników naukowych. Wszystkie referaty prezentowane podczas 
sesji naukowych zostaną wydrukowane w postaci streszczeń w materiałach konferencyjnych. 

Uczestnikami konferencji są elitarne uczelnie geodezyjne z całej Polski należące do 
Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji (OKSG), działającego przy Stowarzyszeniu 
Geodetów Polskich (SGP). 

Kongres Samorządów Studenckich Wydziałów Geodezyjnych ma na celu nawiązanie 
lepszej współpracy aby poprawić jakość studiowania na tychże wydziałach. Omawiane będą 
problemy z jakim na co dzień spotykają się Samorządy Studenckie oraz sposoby radzenia sobie 
z nimi. 
 

 

 

  Miejsce na reklamę: 

• Roll-up 

• Podziękowania od 

organizatorów w 

trakcie sesji 



  

2. Geo-Tramparty – „Kraków zza szyby” 
Data: 15 kwietnia (piątek) 
Godzina: 18:00 – 20:00 
 

Opis: 
 Geo-Tramparty jest doskonałą formą połączenia przyjemności z pożytecznym. W rytmie 
muzyki uczestnicy „Dni Geodezji i Inżynierii Środowiska” będą bawić się w wynajętym na tą 
okazję tramwaju przemierzającym przez najpiękniejsze zakątki Krakowa. Tramwaj Party to 
zamknięta impreza w najprawdziwszym krakowskim tramwaju, muzyka i tańce na trasie 
dziewiętnastki, dwudziestki dwójki, lub może ósemki, prawdziwe, kilkugodzinne szaleństwo na 
torach. 
 

  

Miejsce na reklamę: 

• Baner na tramwaju 

• Informacja  

o sponsorze 

podawana przez  

DJ’a 



  

3. Bal Geodety 
Data: 16 kwietnia (piątek) 
Godzina: 19:00 – 5:00 
 

Opis: 
 „Bal Geodety” jest wydarzeniem organizowanym na Naszym Wydziale corocznie przez 
Wydziałową Radę Samorządu Studentów. Głównym celem Balu jest integracja i kultywowanie 
tradycji studenckich. Ponad 100 par spotyka się aby przy dźwiękach orkiestry tańcować do 
białego rana. Jest on znakomitą okazją do wspólnego spotkania się studentów i absolwentów 
Naszego Wydziału z władzami dziekańskimi, a także kadrą dydaktyczną i pracownikami. 
Rozpoczyna się on Polonezem i tradycyjną lampką szampana i trwa do wczesnych godzin 
porannych. Wydarzenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem, gdyż co roku brakuje wolnych 
miejsc. 
 Tegoroczna edycja będzie się odbywać w sali kongresowej hotelu „Aspel” przy  
ul. Bratysławskiej 2. Planowa liczba uczestników wynosi 300 osób. 
 

 

  

Miejsce na reklamę: 

• Roll-up 

• Projekcja informacji  

o sponsorze podczas 

trwania balu 

• Podziękowania 

organizatorów na 

rozpoczęciu balu 



  

 Szczegóły współpracy 
 

Główny sponsor:  5000 zł 
 

• Logo i informacja „Sponsorem Głównym Dni Geodezji i Inżynierii Środowiska jest…” 

na stronach internetowych poświęconych wydarzeniu, stronach WRSS WGGiIŚ i KNG, 

oraz wszelkich materiałach związanych z wydarzeniem; 

• Logo na koszulce (o największej powierzchni) ; 

• Roll-up w czasie sesji referatów; 

• Roll-up w czasie całej sesji w holu; 

• Prelekcja na temat oprogramowania, sprzętu oferty firmy; 

• Logo sponsora na telebimie przed budynkiem A-0 (al. Mickiewicza), na slajdzie 

informującym o konferencji; 

• Logo w książce wydanej z sesji referatów; 

• Logo na plakatach i projekcja informacji o  Sponsorze Głównym w trakcie trwania Balu 

Geodety. 

• Baner rozwieszony na Tramwaju podróżującym po mieście. 

 
Partner wydarzenia:  3000 zł 
 

• Logo i informacja na stronach internetowych poświęconych wydarzeniu, stronach 

WRSS WGGiIŚ i KNG, oraz wszelkich materiałach związanych z wydarzeniem; 

• Logo na koszulce (o większej powierzchni);  

• Roll-up w czasie sesji referatów; 

• Prelekcja na temat oprogramowania, sprzętu oferty firmy; 

• Logo w książce wydanej z sesji referatów; 

• Projekcja logo Partnera podczas trwania Balu Geodety  

 



  

Oferta dla sponsorów: 
 

• Logo na koszulce (ok. 7x7cm) 500 zł 

• Baner w czasie sesji referatów na Sali 500 zł 

• Baner w czasie całej sesji w holu 750 zł 

• Prelekcja na temat oprogramowania, sprzętu oferty firmy 500 zł 

• Reklama w książce wydanej z sesji referatów 500 zł 

• Logo i informacja o sponsorze na stronach internetowych poświęconych 

wydarzeniu oraz stronach WRSS WGGiIŚ i KNG 500 zł 

• Projekcja informacji o  sponsorze w trakcie trwania Balu Geodety 750 zł 

 
Wszystkie ceny podlegają negocjacją. Na przekazaną sumę wystawiamy fakturę VAT zgodnie 

z zawartą wcześniej umową zobowiązującą do zapewnienia w/w form promocji. 

Do wszystkich kwot należy doliczyć 22% podatku VAT 

 

 Kontakt:  

 
Wojciech Kafel – przewodniczący WRSS WGGiIŚ 

tel. 500 856 644 

e-mail: w.kafel@centrus.org  

 

Karolina Żurek – skarbnik KNG 

tel. 607 662 409 

e-mail: karola.zurek86@gmail.com 

 

 

 

www.geod.agh.edu.pl/ 

www.samorzad.wggiis.agh.edu.pl 

www.kng.agh.edu.pl 
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