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Vážené dámy, vážení páni!
Otvorili ste si dokument ktorým si dovoľujeme pozvať Vás k spolupráci ohľadne nami
organizovanej súťaže IG 5 – Medzinárodný geodetický päťboj v Lučenci. V dohľadnej dobe tu
bude umiestnené aj znenie návrhu reklamnej zmluvy.
Sme radi, že niektorí z Vás nás kontaktovali so záujmom podporiť tento náš projekt.
V ďalších riadkoch sa pokúsim načrtnúť formu spolupráce, ktorá by pre Vás mohla byť zrejme
najprijateľnejšou.
Súťaž organizuje SPŠ stavebná O.Winklera v spolupráci s hlavným podporovateľom
občianskym združením STAV-GEO a ďalšími partnermi.
O.z. STAV-GEO vzniklo v prvom rade na podporu skvalitnenia výuky a mimoškolských
odborných aktivít pre študentov našej školy. Vzhľadom na to, že sme vlastníkom živnosti –
oprávnenie na reklamnú činnosť, nemusíte zasielať svoje finančné príspevky vo forme daru.
Bude postačovať ak nám na e-mailovú adresu geostav08@gmail.com zašlete názov a sídlo
Vašej firmy; IČO, DIČ a venovanú sumu. My Vám vystavíme faktúru na reklamnú činnosť
(propagácia Vašej firmy na štarte, v cieli, na našej webovej stránke, ...). Úhradou tejto
faktúry venujete financie na organizáciu 5.ročníka súťaže IG5, aby sa organizačná úroveň
podujatia aspoň priblížila miere entuziazmu a nasadenia väčšiny súťažiacich.
Vaše logo, prípadne reklamný slogan zasielajte prosíme tiež na uvedený kontakt.
V prípade, že uvažujete o inej forme podpory, alebo spolupráce, budeme radi ak nás budete
so svojim návrhom kontaktovať. Za všetky formy podpory vopred ďakujeme.
Za STAV-GEO s pozdravom

Ing. Pavol FODOR – riaditeľ pretekov

P.S.
Ak ešte nemáte vedomosti o spomínaných pretekoch, tak ponúkam v stručnosti fakty prvých 4
ročníkov.
1.V prvom ročníku r.2006 sa súťaže zúčastnilo 17 trojčlenných zmiešaných družstiev z 11 škôl zo
Slovenska a Maďarska. Počet sprevádzajúcich pedagógov bol 20 a počet domácich organizátorov 35.
2.Po priaznivom ohlase sa r.2007 uskutočnil druhý ročník s 25 štartujúcimi družstvami zo štrnástich škôl
troch štátov, keď premiérovo mala účasť aj Česká republika – Pražskou střední zeměmeřičskou školou.
Počet sprevádzajúcich pedagógov 28, 3 čestní hostia, a 51 usporiadateľov.
3.Tretí ročník absolvovalo 28 družstiev z 15 stredných škôl (8 SR, 2 ČR, 5 Maďarsko). Celkovo sa súťažne
, či organizačne zúčastnilo cca 200 osôb.
4.Štvrtého ročníka sa zúčastnilo 25 družstiev z 13 škôl z 3 štátov (dve školy t.j. 4 družstvá sa odhlásili zo
zdravotných a iných príčin tesne pred súťažou, jedna škola – dve družstvá, mala kolíziu termínov).
Organizačne alebo súťažne sa podujatia zúčastnilo cca 180 osôb.
Pre piaty ročník počítame predbežne s účasťou 16 – 17 škôl s počtom súťažných tímov cca 32.
Spoluprácou s nami sa nielen zviditeľníte pri súťaži, ktorá si získava svoje miesto a prestíž
minimálne v školskej geodetickej komunite, ale hlavne podporíte mladých talentovaných a pre
geodéziu zapálených ľudí. Ďakujeme.
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