ALI JE KAJ TRDEN MOST 2020?!

PONUDBA ZA
DONATORJE IN POKROVITELJE
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Spoštovani!

Smo študenti Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru
(FGPA UM), ki pod okriljem Študentskega sveta FGPA UM, meseca maja 2020 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, ki vsako leto
pritegne veliko število udeležencev in obiskovalcev. Tekmovanje bo potekalo že 11. leto zapored,
udeležujejo pa se ga ekipe dijakov in študentov gradbeništva, arhitekture in drugih tehniških strok.
Tekmovanje je med tekmovalci in splošno javnostjo odlično sprejeto, saj v tekmovalnem duhu
povezuje ter združuje najboljše študente iz Slovenije in Evrope. Prepoznavnost tekmovanja je vedno
večja tudi v tujini, kar dokazuje iz leta v leto številčnejša udeležba ekip iz tujih univerz. Na tekmovanju
smo tako že gostili ekipe iz Avstrije, Nemčije, Italije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Češke,
Poljske, Latvije, Romunije, Turčije in Egipta. Tekmovanje traja tri dni in sicer od 4. do 6. maja 2020 v
prostorih Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo v Mariboru.
Vabimo vas, da se nam pri uresničitvi projekta »How Strong Is The Bridge 2020?!« pridružite kot
donator ali pokrovitelj.
Veselimo se sodelovanja z vami.
Z lepimi pozdravi

Aneja Lah
v. d. prodekanja za študentska vprašanja UM FGPA

Jan Kerčmar
Predstavnik organizacijske skupine
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ZAKAJ POSTATI DONATOR/POKROVITELJ TEKMOVANJA
»HOW STRONG IS THE BRIDGE 2020?!«
Tekmovanje velja za enega bolj odmevnih projektov študentov Univerze v Mariboru. O njem poročajo
številni slovenski mediji in informativne oddaje: RTV Slovenija, 24ur, Svet, BK TV, Večer, Delo,
Žurnal24, Maribor24, Si21, SiolNET, Lokalec, Radio City, Dostop, mediji organizacije ŠOUM in ostali.
Tekmovanja se vsako leto udeleži več kot 100 tekmovalcev in njihovih spremljevalcev, prav tako pa iz
leta v leto beležimo večje število obiskovalcev tekmovanja.
»How Strong Is The Bridge?!« dosega izjemno medijsko prepoznavnost in je tako
izvrstna priložnost za gradnjo in utrjevanje tržne pozicije vašega podjetja.
Tekmovanje je v tem času preraslo v največji in najbolj prepoznaven projekt študentov FGPA UM,
predvsem zaradi velike vneme študentov, da tekmovanje vsako leto organiziramo na vedno višjem
nivoju. Organizacija projekta je tako povezana z veliki finančnimi stroški, ki pa jih študentski svet
FGPA UM brez pomoči donatorjev ter pokroviteljev ne bi zmogel. Stroški so vezani predvsem na
material, promocijo, pogostitev, prenočitve, organizacijo in logistiko. Na podlagi izkušenj iz preteklih
let ocenjujemo projekt »How Strong Is The Bridge 2019?!« na vrednost v višini 10.000 EUR.
Prosimo vas, da z vašimi finančnimi oziroma materialnimi sredstvi podprete projekt »HOW
STRONG IS THE BRIDGE 2020?!« in nam, študentom, pomagate pri ponovni uresničitvi
zastavljenega projekta. Le z vašo pomočjo bomo lahko tekmovanje dvignili na še višjo raven in
upravičili sloves odličnih organizatorjev. Zelo bomo hvaležni vsakega vašega prispevka.
V zahvalo vas bomo z veseljem oglaševali na našem tekmovanju in omenili v zaključni zahvali.
Prav tako boste kot donator omenjeni na uradni spletni strani tekmovanja.
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KONTAKT
§ E-naslov: ajktm.fgpa@um.si
§ Telefon: +386(0)41-206-140 (Alen Gril) [SLO]
+386(0)40-553-049 (Jan Kerčmar) [SLO]
+386(0)41-213-240 (Timotej Trstenjak) [SLO, EN]
§ pišite na naslov: Študentski svet FGPA (AJKTM), Smetanova ulica 17, 2000 Maribor
Veselimo se uspešnega sodelovanja in se vam že vnaprej zahvaljujemo!
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DONATORSKA/POKROVITELJSKA PRIJAVNICA
»HOW STRONG IS THE BRIDGE 2020?!«
Naziv donatorja/pokrovitelja (IZBERITE IN IZPOLNITE):
DONATOR:

POKROVITELJ:

Naslov:
Poštna številka in kraj:
Davčni zavezanec

DA

(obkrožite)

NE

Davčna številka:
Matična številka:
Zakoniti zastopnik:
Telefonska številka:
E-naslov:
Donacija (navedite znesek):
S prijavnico potrjujemo, da so navedeni podatki pravilni in da želimo donatorsko/pokroviteljsko podpreti
tekmovanje »How Strong Is The Bridge?!«.

Kraj in datum:

Izpolnil(a), podpis:

PODATKI ZA DONACIJO/POKROVITELJSTVO
Prosimo vas, da nam izpolnjeno prijavnico vrnete na elektronski naslov ajktm.fgpa@um.si.
Prijavnica je podlaga za pripravo pogodbe o donatorstvu/pokroviteljstvu. Za vaš prispevek se vam iskreno
zahvaljujemo.
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