HOW STRONG IS THE BRIDGE?!
od. 3. do 5. maja 2017

Februar 2017
Spoštovani,
Smo študenti Univerze v Mariboru, Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo,
(UM FGPA), ki v mesecu maju 2017 organiziramo mednarodno tekmovanje »HOW STRONG IS THE
BRIDGE?!« oz. »ALI JE KAJ TRDEN MOST?!«.
»How Strong Is The Bridge?!« je mednarodno tekmovanje v gradnji mostov – iz ŠPAGETOV. Projekt
je odlično sprejet pri tekmovalcih in javnosti, saj v tekmovalnem duhu združuje najboljše študente
iz Slovenije in Evrope. V preteklih letih smo gostili študente gradbenih fakultet iz Avstrije, Češke,
Srbije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Romunije, Egipta, Poljske, Italije, Turčije in Slovenije.
Tekmovanje traja tri dni, potekalo bo od 3. do 5. maja 2017.
Tekmovalci zasnujejo, projektirajo in zgradijo most po pravilih, ki so podana pred začetkom
tekmovanja. Kot gradbeni material se uporabljajo špageti, ki se lepijo s plastičnim lepilom. Sklepno
dejanje je javno rušenje mostov, svojevrsten spektakel, ki napolni Dvorano B. Pečenka, največjo
predavalnico na naši fakulteti. Prvo nagrado osvoji most, ki se poruši pri največji obremenitvi.
Tekmovanje spremlja ekipa uveljavljenih projektantov in profesorjev naše fakultete.
Organizacija projekta je povezana z visokimi finančnimi stroški. Tekmovanje organiziramo v okviru
Študentskega sveta FGPA in Društva študentov FGPA, ki sta delno finančno podprta s strani
Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, delno pa stroške projektov krijemo
študenti sami. Zaradi omejenih sredstev se obračamo tudi na vas.
Prosimo Vas, da z vašimi finančnimi oziroma materialnimi sredstvi podprete projekt »HOW
STRONG IS THE BRIDGE?!« in nam, študentom, pomagate pri ponovni uresničitvi zastavljenega
projekta. Le z vašo pomočjo bomo lahko ohranili projekt na najvišji ravni in ohranili sloves odličnih
organizatorjev.
Veselimo se uspešnega sodelovanja!

Luka Sreš
v. d. prodekan za študentska
vprašanja UM FGPA

Jan Osterž
vodja tekmovanja

Matic Reberčnik
predsednik društva študentov
FGPA
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SPONZORSKE PRILOŽNOSTI
V zameno za vašo finančno pomoč, smo oglaševanje vašega podjetja razdelili na 6 kategorij.
PAKET
do 200€
1.

Logotip na spletni strani pod rubriko Pokrovitelji

2.

Logotip na glavni spletni strani ter vseh podstraneh

3.

Prikaz reklamnega video oglasa na spletni strani

4.

Kratek opis pokrovitelja na spletni strani

5.

Logotip pokrovitelja na projekcijskem platnu

6.

Logotip pokrovitelja na velikem plakatu

7.

Logotip pokrovitelja na majicah

PAKET
200€

PAKET
500€

PAKET
750€

PAKET
1000€

Spletna stran: na naslovu http://ajktm.fg.um.si/ se nahaja uradna spletna stran projekta, kjer prikazujemo
aktualne informacije, fotogalerije prejšnjih let in sponzorje, je pa tudi edini način prijave na tekmovanje. V
času tekmovanja bo na spletni strani tudi dnevni povzetek dogajanja. Ker želimo naše sponzorje približati
vrstnikom na FGPA, vam na spletni strani zraven vašega logotipa omogočimo tudi predstavitev podjetja.
Sponzorski plakati: Logotipi sponzorjev so predstavljeni na velikih plakatih. Pred plakati se izvajajo vsa
fotografiranja in video prispevki. Možnost pojavljanja na televiziji, internetu in v časopisu je izjemna.
Majice: vsi udeleženci tekmovanja prejmejo majico. Na majici bodo prikazani logotipi sponzorjev.
Ostalo: logotipi sponzorjev bodo vidni na fotografijah iz priprav in samega tekmovanja. Logotipi bodo urejeni
po velikosti glede na višino prispevanih sredstev.

Mednarodno tekmovanje »How Strong Is The Bridge?!« je izjemna priložnost za oglaševanje vašega
podjetja. Celotna prireditev je zelo dobro medijsko podprta. V lanskem letu so nas obiskale vse večje
medijske hiše. Članki in reportaže so bili objavljeni v 19. slovenskih medijih.
Prosimo vas, da nam izpolnjeno Sponzorsko prijavnico vrnete na elektronski naslov projekta
»How Strong Is The Bridge?!«: ajktm.fgpa@um.si.
Na podlagi vaše prijavnice vam bomo posredovali sponzorsko oz. donatorsko pogodbo z računom.
Kontaktni osebi:

Jan Osterž, 051 415-458, jan.osterz@gmail.com
Gregor Finžgar, 031 248-990, finzgar.gregor@gmail.com

Zahvaljujemo se vam za finančno podporo projekta »How Strong Is The Bridge?!«.
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PAKET
2000€
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SPONZORSKA PRIJAVNICA
Sponzor:
Naslov:
Identifikacijska številka:
Davčni zavezanec:

DA

NE

Davčna številka:

Ki ga zastopa
Telefon:
E-pošta:
S prijavnico potrjujemo, da želimo prevzeti sponzorstvo projekta »How Strong Is The Bridge?!«
Oblika sponzorstva (označite)
PAKET 200€
PAKET 500€
PAKET 750€
PAKET 1000€
PAKET 2000€
ZNESEK PO ŽELJI:_________________

Prijavnico izpolnil (a) dne:

Prosimo vas, da nam izpolnjeno Sponzorsko prijavnico vrnete na elektronski naslov
ajktm.fgpa@um.si
Na podlagi vaše prijavnice vam bomo posredovali Sponzorsko pogodbo.
Zahvaljujemo se vam za finančno pomoč projekta »How Strong Is The Bridge?!«.
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