
Wniosek o sponsoring 

Udziału Mistrzów Polski Odysei Umysłu 

ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu 

w Finałach Światowych w USA 
 

 

 

I. Informacja o beneficjencie 

 

1. Szkoła Podstawa w Pogórzu im. Kontradmirała Xawerego Czernickiego 

2. Pogórze, 81-198 Kosakowo, ul. Szkolna 15 

3. Dana osoby kontaktowej ze strony beneficjenta – Dyrektor Szkoły Rafał Juszczyk, telefon 58 665 

76 30, dyrektor-sp-pogorze@wp.pl  

 

 

II. Informacje o projekcie 

 

1. Nazwa projektu – udział drużyny Mistrzów Polski w 38 Światowych Finałach Odysei Umysłu w 

USA, odbywających się w Michigan State University, East Lansing; 

  

2. Drużyna ze Szkoły Podstawowej w Pogórzu zdobyła Mistrzostwo Polski w XXVI 

Ogólnopolskich Finałach Odysei Umysłu, zapewniając sobie prawo reprezentowania Polski na 

Światowych Finałach. W konkursie ogólnopolskim startowały w tym roku 482  drużyny; 

 

3. Finały Światowe Odysei Umysłu odbędą się w dniach 23-28.05.2017 roku w USA. Koszt udziału 

drużyny w Finałach wynosi około 70.000 zł; 

 

4. Forma sponsorowania – świadczenie pieniężne; 

 

5. W całym projekcie w szkole uczestniczyło 30 uczniów, z czego w konkursie brały udział 

2 drużyny 7-osobowe; 

 

6. Grupa docelowa reprezentująca naszą szkołę w Finałach Światowych to 10 osób (7 uczniów, 

2 trenerów, 1 tłumacz); 

 

7. Patronat medialny: TVP Gdańsk, Radio Gdańsk, Radio Kaszebe. 

 

8. Patronat honorowy nad konkursami Odysei Umysłu w Polsce sprawują Minister Edukacji 

Narodowej, Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Prezydent Miasta Gdynia. 

 

9. Odyseja Umysłu to międzynarodowy program edukacyjny istniejący już 38 lat, którego celem jest 

rozwój zdolności twórczych, jakie posiada każdy człowiek. Inspiruje uczestników do myślenia i 

kreatywności, angażując ich w proces rozwijania problemów rozbieżnych, czyli takich, które 

rozwiązać można na wiele sposobów. Od przedszkoli po uczelnie wyższe, młodzi ludzi pracują 

zespołowo, nabierają szacunku dla odmiennych osobowości i koncepcji. Członkowie drużyn uczą 

się razem analizować sedno zadania i szukać różnych strategii poradzenia sobie z nimi. Następnie 

sami podejmują decyzje jak połączyć w jedno wspólne i skuteczne rozwiązanie to, co w ich 

pomysłach najlepsze. Odyseusze rozwijają umiejętności przydatne przez całe życie. Prestiż 

Odysei potwierdza stała współpraca z amerykańską agencją NASA. 

 

10. W bieżącym roku, nasza zwycięska drużyna rozwiązując problem „Postaw na zestaw” 

przygotowała 15-gramową konstrukcję z drewna balsa i kleju, i ułożyła na niej odważniki o wadze 

110 kg. Drużyna była bezkonkurencyjna zarówno w eliminacjach regionalnych jak i finałach 

ogólnopolskich, zwyciężając we wszystkich punktowanych kategoriach.  
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11. Celem projektu jest rywalizacja o prestiżowy tytuł Mistrzów Świata. W roku 2013 drużyna z 

naszej szkoły w swojej kategorii wiekowej zdobyła Mistrzostwo Świata jako jedyna drużyna z 

Polski. Najważniejsze jest to, że do projektu przystępują cały czas nowe dzieci. Bez sponsoringu 

nie będziemy mieli szansy ponowienie skonfrontować umiejętności naszych uczniów z dziećmi z 

całego świata. Pomagając konkretnym dzieciom inwestuje się w ich potencjał twórczy, jako 

przyszłych pracowników. Odyseusze rozwijają umiejętności przydatne na całe życie. 

 

12. Świadczenia dla sponsora: 

- reklamowanie firmy poprzez eksponowanie Loga, 

- ekspozycja Logo Sponsora na stronie internetowej szkoły, link przez logo do własnej strony 

internetowej sponsora, 

- ekspozycja Logo Sponsora na informatorach szkoły, folderach, 

- ekspozycja Logo Sponsora na rozciąganych plakatach, 

- udostępnienie przestrzeni reklamowej na terenie szkoły i wokół niej, 

- wymienianie nazwy Sponsora w relacjach medialnych,  

 

13. Wpłat dokonywać można na konto : 

 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Pogórzu 

Bank Rumia Spółdzielczy 

25 8351 0003 0000 1342 2000 0020 

z dopiskiem „Odyseja Umysłu” 

 

Program Odysei Umysłu bardzo intensywnie się rozwija a ciągłość to ważny element skuteczności 

marketingowej. 

 

Pogórze, 04.04.2017 r.                     Dyrektor Szkoły 

                          Rafał Juszczyk 

 

 

 

 

 


