
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Budownictwo AGH – Dzielmy się doświadczeniem 
 

W ramach IV Integracyjnego  Rajdu Budowlańca 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Koninki 20-22 V 2016 



 Koło Naukowe Budownictwa i Geomechaniki        Kraków, 1.04.2016 r Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie    
               

Studenci i Absolwenci  Kierunku Budownictwo AGH 
 
W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji „Budownictwo AGH – Dzielmy się doświadczeniem” przypada mi zaszczyt zaprosić Państwa do współpracy przy organizacji tegorocznej edycji spotkania. Korzystając z okazji, pragnę zachęcić Państwa do zapoznania się z naszą ofertą sponsorską. 

 Przed nami III edycja Konferencji „Budownictwo AGH – Dzielmy się doświadczeniem”. Poprzednie lata udowodniły 
jak niezwykle ważna jest wymiana doświadczeń i wzajemna konfrontacja poglądów dotyczących rozwoju budownictwa, 
wprowadzania nowoczesnych technologii czy projektowania. Dynamiczny rozwój tych dziedzin powoduje nieustanną 
potrzebę podnoszenia jakości kształcenia na kierunku Budownictwo. Dyskusja z absolwentami, którzy po ukończeniu 
studiów związali swoje życie zawodowe z branżą budowlaną wydaje się być najlepszą drogą do uzyskania cennych 
informacji. 
 

Odbywające się podczas Konferencji wykłady, spotkania a także prezentacje, pozwalają absolwentom naszej 
Uczelni na przedstawienie ich dorobku zawodowego oraz osiągnięć, jak również stworzą możliwość wzajemnej 
wymiany doświadczeń związanych z pracą w branży budowlanej bądź pokrewnej. Prezentacja dorobku absolwentów 
jak również działalności firm, z którymi się związali pozwala na nawiązanie współpracy ze środowiskiem akademickim. 
Studenci natomiast mogą bliżej przyjrzeć się możliwościom rozwoju kariery zawodowej po ukończeniu studiów na AGH 
i zapoznać się z nowościami na rynku branży budowlanej. 

Odbywające się w trakcie Konferencji panele dyskusyjne, prezentacje a także zajęcia, których głównym celem jest integracja wszystkich uczestników i wspólna wymiana doświadczeń, są doskonałą okazją do zawarcia wielu znajomości, które niejednokrotnie prowadzą do dłuższej współpracy. 
Nasza Konferencja jest inna niż wszystkie. Oprócz wielu prelekcji, kładziemy szczególny nacisk na rozwój 

i utrwalanie więzi między uczestnikami, a także przyjazne otoczenie z dala od miejskiego gwaru, które sprzyja 
przyswajaniu wiedzy i wypoczynkowi. Mniej oficjalne spotkania w trakcie Konferencji nawiązują klimatem do rajdów 
studenckich i ich celem jest integracja uczestników Konferencji – absolwentów, studentów oraz prowadzących. 
Spotkania te pozwalają na wrócenie pamięcią do czasów lat studenckich. 
 

Dalszy rozwój wymaga solidnych partnerów i sponsorów, dlatego jestem głęboko przekonany, że Państwa udział 
we wspieraniu Konferencji „Budownictwo AGH – Dzielmy się doświadczeniem” przyniesie obu stronom szereg 
wymiernych korzyści. Zachęcam zarówno firmy jak i osoby prywatne związane z kierunkiem Budownictwo AGH do 
wsparcia naszej inicjatywy i zapoznania się z ofertą, którą przygotowaliśmy dla Państwa. 
 
Łączę wyrazy szacunku, 

Daniel Wałach 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 



 

INFORMACJE OGÓLNE 
TERMINARZ: 
20 V – 22 V 2016  Konferencja Budownictwo AGH – Dzielmy się doświadczeniem 1 IV – 6 V 2016    Zgłoszenia uczestnictwa poprzez przesłanie karty uczestnika 8 V 2016    Ostateczny termin wnoszenia opłat – opłata jest potwierdzeniem uczestnictwa w konferencji 
MIEJSCE: 
Ośrodek konferencyjno - wypoczynkowy Ostoja Górska Koninki usytuowany ok. 60 km od Krakowa – w górskiej kotlinie, u wrót Gorczańskiego Parku Narodowego, która stanowi gwarancję ciszy i spokoju oraz idealne miejsce relaksu i rozrywki. 
ORGANIZATOR: 
Organizatorem Konferencji jest Koło Naukowe Budownictwa i Geomechaniki (dawniej Geoinżynierii) 
działające przy Katedrze Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki na  Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii 
Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. 
OPŁATY: 
Całkowity koszt uczestnictwa w konferencji to 250,00 zł brutto. Na życzenie wystawiamy F-VAT. 
KONTAKT: 
dr inż. Daniel Wałach tel: (48) 12-617-47-68 e-mail: walach@agh.edu.pl 



 

OFERTA SPONSORSKA 
Cele wsparcia sponsorskiego: 
Refundacja kosztów transportu oraz zakwaterowania zaproszonym uczestnikom Konferencji. 
Koszty związane z akredytacją i promocją imprezy: gadżety konferencyjne dołączane do tzw. starter-packa, 
który otrzymuje każdy uczestnik podczas meldunku w hotelu.  
Koszty związane z organizacją spotkań integracyjnych dla uczestników. 
 
Metody wsparcia 
1. Zakup usługi sponsoringu poprzez wpłatę zwiększonej opłaty konferencyjnej. (F-VAT – opłata 
konferencyjna) 
2. Organizacja spotkania integracyjnego – sponsorowanego. 
3. Przekazanie środków trwałych na rzecz organizacji Konferencji. 
 
Przewidujemy również inne możliwości współpracy, jesteśmy otwarci na Państwa propozycje. 
 
W każdym momencie gotowi jesteśmy przedstawić kopie dokumentów potwierdzających cele wydatkowania 
środków sponsora. 
 

Zakup usługi sponsoringu poprzez wpłatę zwiększonej opłaty konferencyjnej obejmuje: 
 

• ulokowanie stoiska reklamowego Sponsora w sąsiedztwie sali wykładowej; 
• umieszczenie znaku firmowego Sponsora na każdej podstronie serwisu internetowego Konferencji wraz z 

łączem do strony internetowej wskazanej przez Sponsora; http://www.knbig.wgig.agh.edu.pl/ 
• możliwość przeprowadzenia merytorycznego 20-minutowego wykładu Sponsora; 
• dołączenie do starter-packa gadżetów i materiałów promocyjnych Sponsora, takich jak ulotki, foldery 

reklamowe, itp.; 
• umieszczenie banneru lub standu reklamowego Sponsora w głównej sali konferencyjnej imprezy; 
• umieszczenie dodatkowych reklam Sponsora w uzgodnionych miejscach; 
• informacja o sponsorowaniu nagród, o ile Sponsor je ufunduje; 
• nieodpłatny udział jednego lub dwóch przedstawicieli Sponsora w imprezie w zależności od kwoty 

zwiększenia; 
• umieszczenie dostarczonego przez Sponsora logo na materiałach reklamowych konferencji – koszulka, 

folder. 
 

Cena: do ustalenia z organizatorem 
 
 
 



OFERTA SPONSORSKA 
 

Organizacja spotkania integracyjnego – sponsorowanego obejmuje: 
Spotkanie promocyjne, obejmuje prezentację firmy, poczęstunek dla gości konferencji lub/oraz występ: 

• prezentacja firmy 
• poczęstunek dla gości     wg ustaleń z organizatorem lub na koszt własny  
• zaproszenie zespołu muzycznego   wg ustaleń z organizatorem lub na koszt własny  
 

Uroczysta kolacja w sobotę (bankiet):  
• możliwość opłaty całości kosztów   ok. 8 000 PLN  
• opłata lub zaproszenie zespołu muzycznego   wg ustaleń z organizatorem lub na koszt własny  
• opłata lub zorganizowanie części artystycznej   wg ustaleń z organizatorem lub na koszt własny 
 

Dodatkowe atrakcje podczas spotkania przy grillu w piątek: 
• Kapela góralska "Gorcanie"    700 zł. / 3 godz. 
• Pieczone prosię (około 20 kg.)    850 zł 
• Pieczony baran  (około 15 kg.)     700 zł 

 
Ponadto w ramach organizacji spotkania integracyjnego gwarantujemy: 

• ulokowanie stoiska reklamowego Sponsora w sąsiedztwie sali wykładowej; 
• umieszczenie znaku firmowego Sponsora na każdej podstronie serwisu internetowego konferencji, wraz z 

łączem do strony internetowej wskazanej przez Sponsora; http://www.knbig.wgig.agh.edu.pl/ 
• możliwość przeprowadzenia merytorycznego 20-minutowego wykładu Sponsora; 
• dołączenie do starter-packa gadżetów i materiałów promocyjnych Sponsora, takich jak ulotki, foldery 

reklamowe, itp.; 
• umieszczenie banneru lub standu reklamowego Sponsora w głównej sali konferencyjnej imprezy; 
• umieszczenie dodatkowych reklam Sponsora w uzgodnionych miejscach; 
• informacja o sponsorowaniu nagród, o ile Sponsor je ufunduje; 
• nieodpłatny udział jednego lub dwóch przedstawicieli Sponsora w imprezie w zależności od kwoty 

wsparcia, 
• umieszczenie dostarczonego przez Sponsora logo na materiałach reklamowych konferencji – koszulka, 

folder. 
 
 
 
 
 
 
 

 



OFERTA SPONSORSKA 
 

 
Przekazanie środków trwałych na rzecz organizacji Konferencji obejmuje: 

Przekazanie środków trwałych na rzecz organizacji Konferencji zgodnie z zapotrzebowaniem oraz 
możliwościami Sponsora po ustaleniach z organizatorem. 
 
• Np. dołączenie do starter-packa gadżetów i materiałów promocyjnych Sponsora, takich jak ulotki, foldery 

reklamowe, itp. 
 

Cena: wsparcie rzeczowe 
 


