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OFERTA
PATRONACKA
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 szesnastu już wypraw pod symboliczną nazwą
BARI. Wspomniane zagraniczne obozy naukowe miały swój początek już w 1974 roku.
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) i Pałacu Pena w Sintrze. W 2017 miała miejsce ostatnia wyprawa pod znakiem BARI.
Jej celem była inwentaryzacja Parku Archeologicznego Kato Pafos, będącego najcenniejszym
zabytkiem archeologicznym Cypru.
W listopadzie bieżącego roku wyruszy kolejna - siedemnasta już Wyprawa BARI, która
otrzymała wsparcie finansowe w ramach projektu pt. „Najlepsi z najlepszych! 3.0.”
organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt wspiera wybitnie
uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności.
Tegorocznym celem Wyprawy BARI jest Jordania. Uczestnicy wyprawy wraz z pracownikami
Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego zamierzają zinwentaryzować pozostałości
rzymskiego obozu legionowego Dajaniya, a także starożytne miasto Tuwaneh, gdzie
krzyżowały się wpływy najważniejszych kultur Bliskiego Wschodu: Nabatejczyków, Greków
czy Rzymian. Prace inwentaryzacyjne będą miały pionierski charakter w mało poznanej części
Jordanii - Tafila-Ma'an. Polscy archeolodzy z Instytutu Archeologii UJ prowadzą tam unikalne
badania mające na celu nie tylko poznanie historii tego regionu, ale również ochronę
dziedzictwa kulturowego.
Przedsiębiorstwom, które podejmą z nami współpracę, zapewniamy obecność w kampanii
promującej Wyprawę, jak i promocję podczas trwania ekspedycji. Proponujemy również
niestandardowe formy reklamy, dostosowane do potrzeb Państwa Firmy.
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.
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SZCZEGÓŁY
WSPÓŁPRACY
W zamian za objęcie Wyprawy Bari Patronatem medialnym
oferujemy:
logo Patrona na stronie internetowej Wyprawy - 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 2018.

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: wyprawabari.agh.edu.pl.

Jesteśmy otwarci na różne formy współpracy i dlatego chętnie
dostosujemy się do indywidualnych potrzeb.
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KONTAKT
Promocja XVII Wyprawy BARI 2018
Agnieszka Ochałek
+ 48 601 524 486
aga.ochalek@gmail.com
Maciej Bernaś
+48 696 153 366
mbbernas1@gmail.com
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