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Szanowni Państwo,

Pragniemy zaprosić do udziału w pierwszej edycji 
nowego wydarzenia na mapie Krakowa - takim, 
które łączy ze sobą pasjonatów robotyki, 
elektroniki, programowania, informatyki, ale także 
lotnictwa.

Turniej DART adresowany jest do osób w każdym 
wieku, które chcą zmierzyć się z innymi 
konstruktorami w aż 16 konkurencjach. 

Zawody zorganizowane są w Gmachu Głównym 
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, co 
zapewni wydarzeniu niepowtarzalną atmosferę.

Wymagają one od zawodników szerokiego 
zakresu posiadanej wiedzy i umiejętności.



“

”

To spektakularne wydarzenie 
będzie największą imprezą 

robotyczną w historii Krakowa



Kim jesteśmy?

Ambicja
Realizujemy projekty 

oraz promujemy naszą 
działalność w szkołach 

i liceach

Doświadczenie
Z sukcesami startujemy 

w międzynarodowych 
zawodach

Pasja
Jest naszym motorem, i 

to nią najchętniej się 
dzielimy

Wiedza
Ciągle rozwijamy się 
w zakresie robotyki 

latającej

Koło Naukowe AGH Drone Engineering od 2017 roku zajmuje się technologią 
dronów, rozumianych jako pojazdy bezzałogowe. Skupiamy się na wykorzystaniu 
ich w codziennym życiu, realizując innowacyjne projekty: dron smogowy, drony 
autonomiczne, drony ratunkowe. 
Od dwóch lat organizujemy w Krakowie zawody wyścigów dronów FPV. 

Koło Naukowe AGH Drone Engineering zajmuje się szeroko rozumianą technologię 
dronów jej aplikacją w życiu codziennym. Na naszej uczelni realizujemy innowacyjne 
projekty, które w przyszłości będą nam ułatwiały życie codzienne. Na swoim koncie 
mamy zrealizowane organizacje zawodów wyścigowy dronów, budowę Wielkiego drona 
smogowego, dronów autonomicznych, oraz dronów ratunkowych. Lubimy rozwijać naszą 
pasj oraz dzielić się nią z innymi ludźmi.

Nasza pasja przybiera 
postać niezliczonych 
projektu które 
zrealizowaliśmy

Wykształcenie inżynierskie w 
Szczecinie robotyki latającej 
mamy opanowane 
zawodowo

Nasza koło co roku organizuje zawody sportowe, 
oraz promuje swoją działalność w szkołach i 
liceach ogólnokształcących

Nasze projekty brały udział w pieśni w zawodach z 
areny międzynarodowej



Dlaczego warto się zaangażować?
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4Promocja 
nowoczesnych 
technologii i 
rozwiązań

Warsztaty i 
wystąpienia

Partnerzy obecni 
na wydarzeniu

Kontakt
z młodymi 
ludźmi

Pasjonaci zebrani 
w jednym miejscu



Co będzie na zawodach?

Pasjonaci
Pracujący cały 
rok, by wystąpić 
ze swoim dziełem 

Specjaliści
Dzielący się 

swoją wiedzą 
i doświadczeniem

Nauka
Warsztaty, 
prelekcje i 
spotkania

Dynamika
Każda chwila 

będzie wypełniona
 akcją i emocjami

Widzowie
Oczekujący 

wspaniałego, 
nowego wydarzenia

Rywalizacja
W każdej konkurencji 

zwycięzca może 
być tylko jeden

Zabawa
Połączona z nauką, 

to doskonale
spędzony czas

Historia
Muzeum Lotnictwa 
Polskiego zapewnia 

wyjątkową atmosferę



Pakiet Mini Pakiet Standard Pakiet Premium Pakiet Top

Umieszczenie logo na stronie wydarzenia: dart-robotics.com ✔ ✔ ✔ ✔

Wspomnienie o uczestnictwie Partnera na wydarzeniu ✔ ✔ ✔ ✔

Logo Partnera w mailingu ✔ ✔ ✔ ✔

Dystrybucja materiałów Partnera wśród Uczestników (np. pakiety startowe) ✔ ✔ ✔ ✔

Publikacja postów prezentujących Partnera na Facebooku i Instagramie 1x FB, 1x IG 3x wg uznania 4x wg uznania 5x wg uznania

Wielkość logo na materiałach promocyjnych (względna) małe średnie duże

Stoisko na wydarzeniu 2 m² 3 m² 5 m²

Przygotowanie spotkania edukacyjnego (np. prelekcja, warsztaty) ✔ ✔ ✔

Umieszczenie dodatkowych reklam na wydarzeniu (np. standy, rollupy) ✔✔* ✔✔✔*

Reklama Partnera w mailingu ✔ ✔

Wywiad z przedstawicielem Partnera na wydarzeniu ✔ ✔

Patronat nad konkurencją ✔ ✔✔**

Promowanie innego wydarzenia (konferencji, konkursu) Partnera ✔

Możliwość przeprowadzenia speed recruitingu lub spotkania z wolontariuszami ✔

Proponowana kwota (netto PLN) 1500 2500 4000 5000

Jak mogą Państwo nas wesprzeć?

*      Ilość dodatkowych reklam, które mogą być ustawione na terenie Muzeum poza stoiskiem
**    Ilość konkurencji, które mogą zostać objęte patronatem (Państwa nazwa w tytule konkurencji, możliwość wręczania nagród zwycięzcom)

http://dart-robotics.com/


Fundrising i Współpraca

Mateusz Płatek

mateusz.platek@dart-robotics.com
+48 692 303 335

Fundrising

Michał Krępa

michal.krepa@dart-robotics.com
+48 508 009 289

Główny Organizator

Jakub Jurzak

jakub.jurzak@dart-robotics.com
+48 730 314 903

Media i Reklama

Aneta Walas

aneta.walas@dart-robotics.com
+48 513 193 360

dart-robotics.com Drones & Robots Tournament - DART @dart_robotics

http://dart-robotics.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100076631649642
https://www.instagram.com/dart_robotics/
http://dart-robotics.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100076631649642
https://www.instagram.com/dart_robotics/

