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Oferta dla Sponsorów



INFORMACJE OGÓLNE 

 

ORGANIZATORZY  

 

 

Toruoski Zlot Miłośników Astronomii jest kolejną inicjatywą wiodącego portalu astronomicznego 

AstroVisioN.pl, w skład którego wchodzą pasjonaci nieba, a także zawodowi astronomowie. Działalnośd portalu 

koncentruje się głównie na popularyzacji astronomii w świecie Internetu - dostarczaniu najnowszych 

wiadomości ze świata astronomii, publikowaniu artykułów i tworzeniu audycji w ramach prowadzonego 

internetowego radia. Drugą płaszczyznę naszej działalności stanowi organizacja publicznych imprez o 

charakterze astronomicznym, m. in. "Pokazów nieba w Toruniu", w których udział wzięły tysiące torunian. 

Współorganizowaliśmy też imprezy astronomiczne w innych miastach Polski, np. Grudziądzu. 

 

O ZLOCIE  

 

W 2010 roku, pasjonaci zgromadzeni wokół Internetowego Portalu Astronomicznego – AstroVisioN.pl, 

zorganizowali pierwszy w historii zlot w "stolicy polskiej astronomii" – Toruniu. Przez 3 dni trwania imprezy, 

adepci astronomii wysłuchali licznych wykładów, które poprowadzili doktoranci oraz zawodowi astronomowie, 

zwiedzili Centrum Astronomii UMK w Piwnicach, odwiedzili dom samego Mikołaja Kopernika oraz toruoskie 

Planetarium i Orbitarium. 

Entuzjazm, jaki wytworzył się wówczas wśród uczestników i licznych instytucji, sprawił, iż postanowiliśmy 

kontynuowad nasze dzieło. Doświadczenia zdobyte podczas pierwszej edycji imprezy pomogły nam w 

zorganizowaniu jeszcze ciekawszego programu na TZMA2011. Mamy nadzieję, iż Toruoski Zlot Miłośników 

Astronomii wpisze, że w karty historii Grodu Kopernika i będzie przez wiele lat najchętniej wybieranym zlotem 

przez miłośników astronomii. 

 

O POKAZACH NIEBA  

 

Od 2009 roku (Międzynarodowego Roku Astronomii) Internetowy Portal Astronomiczny AstroVisioN postanowił 

organizowad Pokazy Nieba z udziałem teleskopów. To wspaniała okazja, aby dzielid się pasją i zarazid nią innych. 

Większośd Pokazów odbywała się na toruoskiej starówce oraz Barbarce. Jesteśmy świadomi wyboru miejsca 

spotkao, ponieważ chodzi nam głównie o ukazanie ciekawszych obiektów jak największemu gronu 

zainteresowanych. To świetna okazja, żeby sprawdzid, co tak naprawdę można zobaczyd przez teleskop oraz do 

zadawania pytao. Kopernik byłby z nas dumny! 

 
 

http://www.astrovision.pl/
http://www.astrovision.pl/


MISJA 

 

Misja organizacji AstroVisioN: 

Misja akcji Pokazy Nieba w Toruniu: 

Misja Toruoskiego Zlotu Miłośników Astronomii: 

„Wszechświat nigdy nie był tak blisko…” 

„Dzielimy się pasją z innymi.” 

„Poczuj magię toruoskiej astronomii.” 

 

CELE ZLOTU  

 

Celem zlotu miłośników jest przede wszystkim popularyzacja jednej z najprężniej rozwijających się nauk – 

astronomii, a zwłaszcza zwiększanie poziomu wiedzy społeczeostwa nt. elementarnych zjawisk zachodzących 

we Wszechświecie. Chcemy także promowad miejsca związane z astronomią. Toruoska astronomia wieoczyła 

bardzo wiele sukcesów, nawet na skalę światową, dlatego właśnie tutaj chcemy zaprosid pasjonatów nieba z 

całej Polski, gdzie będą mieli okazję poznad najnowsze wyniki badao astronomicznych prowadzonych przez 

studentów astronomii i zawodowych astronomów, wspólnie uczestniczących w tworzeniu prawdziwej nauki. 

Uczestnicy zlotu udadzą się również do obserwatorium astronomicznego w Piwnicach i poznają tajniki pracy 

astronomów. 

 

PRZEBIEG ZLOTU  

 

PLAN TORUOSKIEGO ZLOTU MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII 2011 

4-7 sierpnia 2011. Barbarka k. Torunia  

4 sierpnia - czwartek 

 17:00 - 18:00  -  Przyjazd i rejestracja gości. Kwaterowanie. 
 18:00 - 21:00  -  Otwarcie zlotu, powitanie gości oraz wykład inauguracyjny. 
 21:00 - 21:30  -  Kolacja. 
 od 21:30  -  Nocne obserwacje nieba.  
 

5 sierpnia - piątek 
 9:00 - 10:00  - Śniadanie. 
 10:00 - 13:00  -  Warsztaty. 
 13:00 - 15:00  -  Czas wolny. 
 15:00 - 18:00  -  Warsztaty. 
 18:00 - 21:00 - Impreza integracyjna dla gości. Grill / Ognisko 
 od 21:30 - Nocne obserwacje nieba.  
 

6 sierpnia - sobota 
 8:30 - 9:00  -  Śniadanie. 
 ok. 9:30   -  Wyjazd do Centrum Astronomii UMK w Piwnicach. 
 10:00 - 13:00  -  Wykłady w Obserwatorium. 
 13:00 - 17:00  -  Wycieczka po Obserwatorium. 
 ok. 17:00  -  Powrót na Barbarkę. 
 18:00 - 18:30 - Kolacja. 
 18:30 - 19:30 - Czas wolny / Przygotowania do imprezy publicznej. 

ok. 19:00  - "Pokazy Nieba w Toruniu" - Impreza publiczna dla mieszkaoców Torunia, 
plenerowa prelekcja, koncert muzyki, publiczny pokaz nieba. www.pokazynieba.pl 

 od 22:00 - Nocne obserwacje nieba.  

http://www.pokazynieba.pl/


 
7 sierpnia - niedziela 

 8:00 - 9:00  - Śniadanie.  
ok. 9:30  - Wyjazd do Torunia.  
10:30 - 11:15 - Seans w Planetarium.  
10:15 - 11:50  -  Zwiedzanie Orbitarium. Czas wolny.  
ok. 14:00 - Zwiedzanie Domu Kopernika. Zakooczenie zlotu.  
ok. 15:00 - Powrót na Barbarkę. 

 
 

 

OFERTA WSPÓŁPRACY 

 

OFERTA W SPÓŁPRACY  

 

Pragniemy uprzejmie Paostwa zaprosid do objęcia sponsoringiem Toruoskiego Zlotu Miłośników Astronomii. 

Proponujemy kilka poziomów współpracy zaznaczając jednocześnie, iż jesteśmy otwarci na wszelkie inne formy 

i propozycje współpracy z Paostwa strony. 

 

W ramach sponsoringu oferujemy: 

 możliwośd umieszczenia logo sponsora we wszystkich materiałach drukowanych (plakatach, 

broszurkach) informujących o Zlocie, 

 możliwośd umieszczenia logo sponsora na koszulkach zlotowych, 

 możliwośd umieszczenia logo sponsora oraz linku do jego strony domowej na stronie internetowej 

Zlotu (www.tzma2011.pl), 

 możliwośd umieszczenia logo sponsora oraz linku do jego strony domowej na stronie internetowej 

AstroVisioN (www.astrovision.pl), 

 możliwośd umieszczenia logo sponsora oraz linku do jego strony domowej na stronie internetowej 

Pokazów Nieba w Toruniu (www.pokazynieba.pl), 

 możliwośd rozprowadzenia materiałów promocyjnych i gadżetów reklamowych wśród wszystkich 

Uczestników Zlotu, 

 możliwośd umieszczenia bannerów promocyjnych i standów patrona podczas 

wykładów oraz na terenie ośrodka Barbarka podczas całego czasu trwania Zlotu (również imprezy 

publicznej dla mieszkaoców miasta Torunia), 

 zamieszczenie logo sponsora w prezentacji odtworzonej podczas Nocnych Obserwacji Nieba, 

 wykorzystanie Toruoskiego Zlotu Miłośników Astronomii w promocji sponsora, 

 dyplom oraz podziękowanie dla sponsora Toruoskiego Zlotu Miłośników Astronomii.



 

PRZYKŁADOWE MOŻLIWOŚCI  WSPÓŁPRACY  

 

 

 

*) Wkład:  

o Środki pieniężne,  

o Wkład rzeczowy jako równowartośd przekazanych nagród rzeczowych, produktów firmy,  

o Wkład w postaci usługi wykonanej na rzecz Zlotu przez firmę, 

o Pokrycie kosztów promocji (drukowanie plakatów, dyplomów, broszur, koszulek) na podstawie 

przedstawionych faktur lub jako usługa wykonana przez inwestora, 

o Pokrycie kosztów transportu uczestników podczas Zlotu, 

o Pokrycie kosztów wyżywienia / zakwaterowania, 

o Częściowe pokrycie dowolnej z wyżej wymienionych pozycji. 

Korzyści 

Sponsor                            

Zlotu 

Partner             

Zlotu 

Organizacja  

wspierająca 

Wartośd inwestycji* 500 zł 300 zł 100 zł 

Plakaty - logo X X X 

Roll-up'y podczas Zlotu X X 

Koszulka - logo X 

Broszura - logo X X X 

Materiały promocyjne (dla wszystkich uczestników) X X X 

Strona www Zlotu - banner firmy X X 

Strona www Zlotu - opis firmy X 

Strona www Zlotu - logo X X X 

Strona www AstroVisioN - banner firmy X X 

Strona www AstroVisioN - opis firmy X 

Strona www AstroVisioN - logo X X 

Strona www Pokazów Nieba - banner firmy X X 

Strona www Pokazów Nieba - opis firmy X 

Strona www Pokazów Nieba - logo X X X 

Logo na teleskopach koordynatorów Zlotu X X 

Toruoski Zlot Miłośników Astronomii 2010 

Rodzaj współpracy 



SŁOWO KOOCOWE 

 

ZESPÓŁ  

 

Organizatorem Toruoskiego Zlotu Miłośników Astronomii jest Internetowy Portal Astronomiczny AstroVisioN. 

Działania naszego zespołu cechuje duża elastycznośd. Jesteśmy otwarci na Paostwa propozycje i sugestie 

dotyczące zasad współpracy w ramach sponsoringu Toruoskiego Zlotu Miłośników Astronomii i dołożymy 

wszelkich starao, abyśmy pod względem organizacyjnym sprostali Paostwa oczekiwaniom. 

Uważamy, że współpraca z Paostwem podniesie rangę Zlotu jako ważnego wydarzenia w życiu naukowym. 

Liczymy na to, że przekazana oferta współpracy okaże się interesująca i zapoczątkuje owocną współpracę 

Paostwa z odbiorcami. 

Zapraszamy do współpracy! 

Koordynatorzy Toruoskiego Zlotu Miłośników Astronomii 2011 

 

KONTAKT 

 

Toruoski Zlot Miłośników Astronomii 2011 

tzma@astrovision.pl 
www.tzma2011.pl 

www.tzma.astrovision.pl 
 

Koordynator zlotu d/s sponsoringu: 

Jarosław Suchocki 
tel.: 501 515 885 

Marcin Gładkowski 
tel.: 508 488 765 

 

Organizator (Adres do korespondencji): 

..::AstroVisioN::.. 
Internetowy Portal Astronomiczny 

Przybyłów 3a/23 
87-100 Toruo 

Polska 

 

 
 


