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                Koło Naukowe Geodetów Dahlta przy Wydziale Geodezji Górniczej 
i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie od ponad 60-ciu lat prowadzi 
z sukcesami swoją działalność naukowo-badawczą. Studenci zrzeszeni w Kole podejmują 
corocznie nowe inicjatywy o znaczeniu regionalnym, ogólnopolskim, 
a nawet ogólnoświatowym. Jednym z największych projektów studentów było 
zorganizowanie piętnastu wypraw pod symboliczną nazwą BARI. Wspomniane 
zagraniczne obozy naukowe miały swój początek już w 1974. W trakcie piętnastu wypraw 
studenci z AGH wykonali dokumentację światowej klasy zabytków m.in.: 
medresy El-Attarine w Fezie (Maroko), cytadeli w Aleppo (Syria), szkoły Mustansirija 
College w Bagdadzie (Irak), amfiteatru Sabratha w Libii, zespołu murów obronnych miasta 
Kotor (Czarnogóra), czy też drewnianych fasad domów w dzielnicy portowej miasta 
Bergen (Norwegia). W 2013 miała miejsce ostatnia wyprawa pod znakiem BARI. Jej celem 
była inwentaryzacja Pałacu Pena w Sintrze – jednego z najwspanialszych zabytków 
Portugalii. 
  
                W sierpniu bieżącego roku wyrusza kolejna – szesnasta już Wyprawa BARI. 
Tym razem celem ekspedycji będzie inwentaryzacja Parku Archeologicznego w Pafos, 
będącego najcenniejszym zabytkiem archeologicznym Cypru. Podczas prawie miesięcznej 
ekspedycji studenci planują wykorzystać innowacyjne metody pomiarowe, zawierające m. 
in bezzałogowe statki latające, skaning laserowy jak i fotogrametrię obiektów 
małogabarytowych. Pozyskane w ten sposób dane posłużą do opracowania 
ogólnodostępnego, wirtualnego muzeum, które nie tylko zwiększy międzynarodową 
świadomość na temat cypryjskiej kultury, ale również ujawni wpływ polskich naukowców 
na jej odkrycie. 

               Tak duże przedsięwzięcie nie może zostać zrealizowane bez wsparcia 
medialnego. Zwracamy się więc do Państwa z propozycją współpracy, podczas 
kampanii promującej naszą wyprawę. Patronom, którzy udzielą nam wsparcia, 
zapewniamy umieszczenie Ich loga między innymi na koszulkach, stronie 
internetowej oraz postach na Facebooku KNG Dahlta o Wyprawie.  

                Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Państwa pytania, dotyczące 
zarówno naszego projektu, jak i możliwych wspólnych obszarów działania. Mamy 
nadzieję, że Nasza współpraca przyniesie obu stronom wymierne korzyści.

Zapraszamy do zapoznania się z historią każdej z Wypraw BARI oraz 
do śledzenia naszych dalszych poczynań na stronie internetowej: 

wyprawabari.agh.edu.pl.
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Szczegóły współpracy

W zamian za objęcie Patronatem medialny oferujemy: 

>> logo Patrona na stronie internetowej wyprawy –   
                           http://wyprawabari.agh.edu.pl/, 
  
>> logo Patrona na koszulce zaprojektowanej specjalnie na wyprawę,  
  
>> logo Patrona na materiałach okolicznościowych 
    (foldery, ulotki rozdawane w trakcie wyprawy), 
  
>> logo oraz oznaczenie w postach o Wyprawie na Facebooku KNG Dahlta, 
  
>> możliwość umieszczenia logo na banerze Wyprawy BARI 2017 
     /telebimie AGH, 
  
  

Od Państwa, jako Patrona medialnego oczekujemy: 

>> zamieszczenia krótkich informacji o wyprawie – minimum trzy  (po jednej 
     - przed, w trakcie i po zakończeniu wyprawy), 
  
>> logo wyprawy na stronie internetowej Patrona wraz z odnośnikiem do 
strony internetowej: 
                           http://wyprawabari.agh.edu.pl/ 

Jesteśmy otwarci na różne formy współpracy i dlatego chętnie dostosujemy 
się do indywidualnych potrzeb.



Kontakt

Promocja XVI Wyprawy BARI 2017 

Pępek Iga 

Poproch Anna

oficjalny e-mail: 
  
  
  
  
  
oficjalna strona: 

wyprawabari@gmail.com

wyprawabari.agh.edu.pl

tel: +48 608 304 268 
e-mail: anna.poproch@gmail.com

tel: +48 664 306 453 
e-mail: iga.pepek@gmail.com 


