Przestrzeń, wspaniały dar Natury dla człowieka, warunek jego egzystencji, wymaga szacunku, mądrego, starannego użytkowania i ustawicznej
ochrony. Tego powinniśmy przestrzegać wszyscy. Szczególne obowiązki w tej materii mają architekci, architekci urbaniści, planiści przestrzeni.
-Z Preambuły do Statutu Stowarzyszenia Architektów Polskich
Kim jesteśmy?

Nasze osiągnięcia

Zarząd

Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP
działa na terenie całego kraju. Zrzesza
architektów
oraz
osoby
związane
z architekturą.
Celem stowarzyszenia jest dbałość o rozwój
twórczości architektonicznej oraz jej
ochrona.
Sposobem realizacji celu jest prowadzenie
działań o wielorakim charakterze, a także
czynny
udział
w
kształceniu
architektonicznym na wszystkich poziomach
edukacji.

Aktualnie jesteśmy jednym z największych
z 25 oddziałów SARP. Liczymy sobie 450
członków, co stanowi większość z aktywnie
działających architektów na Śląsku.
Współpracujemy z oddziałami SARP
w Krakowie, Bielsku-Białej, Częstochowie
i Kielcach.
Współpracujemy
również
z innymi instytucjami na terenie Polski
i Europy tj. MCK w Katowicach, Domem
Oświatowym Biblioteki Śląskiej czy
z Kabinetem Architektury w Ostrawie.

Zarząd SARP Katowice 2015 – 2018:
Agnieszka Kaczmarska – Prezes, Krych
Jacek – Wiceprezes, Machulik Mikołaj –
Wiceprezes, Hnat Jerzy – Skarbnik, Piątek
Henryk – Sekretarz, Adamczyk Paulina,
Grychowski Maciej, Krajewski Aleksander,
Małecki
Wojciech,
Paszenda
Rafał,
Płomecki Arkadiusz, Skrzypczyk Adam,
Staszczyk Ewa, Szymańska-Sułkowska Ewa

OŚWIEĆ SIĘ!
Wystawa

WSPÓŁPRACA

studentów

opieką

Prezentacja firmy, umieszczenie standów reklamowych, kolportaż

dr inż. arch. Aleksandry Grzonki prowadzącej Pracownię Architektury

materiałów promocyjnych, umieszczenie loga firmy w drukach

Cechownia. Na wydarzeniu prezentowane są lampy na tyle

informujących o wydarzeniu oraz na stronie internetowej i facebooku,

wyjątkowe, aby zgromadzić liczne grono zainteresowanych. Wystawa

odnośnik do witryny firmy. Możliwość nawiązania kontaktów

połączona

z architektami.

jest

z

Politechniki

wręczeniem

nagrody

Politechniki Śląskiej za najlepszy projekt.
Liczba gości: 60

Śląskiej

przez

pod

przedstawicieli

Koszt: 2 500 – 3 500 zł

BAL ARCHITEKTA
Wyśmienita

zabawa

karnawałowa

dla

członków

zaprzyjaźnionych architektów i gości SARP z

stowarzyszenia,
Kielc, Krakowa,

Częstochowy oraz Śląskiej Izby Architektów.
Liczba osób: 100
WSPÓŁPRACA
Możliwość przeprowadzenia konkursu, podczas którego architekci mogą
poznać produkty oferowane przez sponsorów. Możliwość zorganizowania tła
do zdjęć, ustawienia standów reklamowych oraz kolportażu wszelkich
materiałów promocyjnych. Umieszczenie loga sponsorów w materiałach
informujących o wydarzeniu. Możliwość nawiązania kontaktów przy
wspaniałej zabawie i mniej formalnej atmosferze.
Koszt: 4 000 zł netto

ŚLĄSKI DYPLOM ROKU
Od dwudziestu lat SARP wraz z Politechniką Śląską a od 2016 roku także
z Wyższą Szkołą Techniczną nagradzają najlepszych studentów architektury
w celu wyłonienia najciekawszych projektów i talentów. Doświadczenie
pokazuje, że laureaci konkursu zatrudniani są w najlepszych pracowniach
w Polsce i na świecie oraz zakładają autorskie pracownie. Uroczystemu
wręczeniu nagród towarzyszy wernisaż i prezentacje nagrodzonych.
Liczba osób: 50
WSPÓŁPRACA
Przeprowadzenie

przez

sponsora

prezentacji

produktów.

Umieszczenie

elementów reklamy, kolportaż materiałów promocyjnych. Umieszczenie loga
sponsora w materiałach informujących o wydarzeniu.
Koszt: 3 000 zł netto

MISTRZOWIE ARCHITEKTURY
To jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń organizowanych przez
katowicki SARP. W nowoczesnej sali MCK odbywają się wykłady uznanych
na całym świecie architektów, którym często towarzyszą wystawy w Galerii
SARP. Mający wieloletnią tradycję Mistrzowie przyciągają profesjonalnych
architektów oraz studentów. Wydarzenie cenione jest przez środowiska
kulturalne i architektoniczne w Polsce.
Liczba osób: 300-350
WSPÓŁPRACA
Umieszczenie loga sponsora w prezentacji prelegenta. Kolportaż materiałów
promocyjnych. Możliwość zorganizowania stoiska reklamującego sponsora.
Umieszczenie nazwy sponsora w materiałach informujących o wydarzeniu.
Koszt: 6 000-8 000 zł netto

ARCHITEKCI PRZY FORTEPIANIE

WSPÓŁPRACA

Wykłady najlepszych polskich architektów odbywające się w siedzibie

Krótka prezentacja sponsora. Ustawienie standów reklamowych oraz

SARP za każdym razem przyciągają wielu architektów, inżynierów

kolportaż

i studentów. Spotkaniom często towarzyszy wystawa projektów

w informacjach o wydarzeniu oraz na planszach wystawy. Możliwość

prelegenta. Wernisaż i wyjątkowa atmosfera dają okazję do rozmów i

nawiązania kontaktów.

możliwość nawiązania kontaktów.

Koszt: 3 000 zł netto

Liczka osób: 100

materiałów

promocyjnych.

Umieszczenie

loga

FILM I MIASTO

WSPÓŁPRACA

Kilkudniowy festiwal filmowy, któremu towarzyszą wycieczki

Umieszczenie

rowerowe, zwiedzanie obiektów architektonicznych i wykłady

o wydarzeniu; na drukach ulotnych, stronie internetowej, facebook-u.

najlepszych

Ustawienie

śląskich

architektów.

Przy

wydarzeniu

SARP

loga

standów

sponsorów

reklamowych

współpracuje z Filmoteką Śląską, Centrum Sztuki Filmowej i kinami

promocyjnych.

Rialto oraz Kosmos.

Koszt: 2 000 zł netto/wydarzenie

Liczba osób: 200-30

w

materiałach
oraz

informujących

kolportaż

materiałów

MAJÓWKA

WSPÓŁPRACA

Coroczne spotkanie architektów w Ustroniu. Wspaniała zabawa na

Możliwość

świeżym powietrzu przy grillu i muzyce. Na majówkę przyjeżdżają

materiały

architekci SARP katowickiego oraz zaprzyjaźnione osoby z Izby

Ustawienie standów, zawieszenie bannerów. Umieszczenie loga

Architektów, ich rodziny i przyjaciele. Ze względu na dobrą atmosferę

sponsorów w informacjach o wydarzeniu. Kolportaż ulotek i folderów.

spotkanie jest wspaniałą okazją do nawiązania kontaktów.

Możliwość zorganizowania konkursu lub jakiś atrakcji.

Liczba osób: 100

Koszt: 4 500 -6 000 zł netto

rozstawienia
promocyjne.

namiotów,

których

Przygotowanie

prezentowane

krótkich

są

prezentacji.

ARCHIZIEMNIAK
Kolejne już spotkanie architektów w Ustroniu co roku odbywa się na początku
października i otwiera Śląskie Dni Architektury. Długie rozmowy przy ognisku,
pogodna atmosfera i muzyka na żywo sprzyjają nawiązywaniu kontaktów.
Przyjeżdżają architekci SARP-u, Izby, ich rodziny i przyjaciele.
Liczba osób: 100
WSPÓŁPRACA
Możliwość rozstawienia namiotów, których prezentowane są materiały
promocyjne.

Przygotowanie

krótkich

prezentacji.

Ustawienie

standów,

zawieszenie bannerów. Umieszczenie loga sponsorów w informacjach
o wydarzeniu. Kolportaż ulotek i folderów. Możliwość zorganizowania
konkursu lub jakiś atrakcji.
Koszt: 4 500 -6 000 zł netto

ŚLĄSKIE DNI ARCHITEKTURY
Corocznie odbywające się święto architektury. Wystawy, projekcje filmowe,
wykłady i dyskusje. Rozpoczyna je spotkanie architektów w Ustroniu
a kończy wręczenie nagród za Najlepszą Przestrzeń Publiczna i Architekturę
Roku. Wieloletnia tradycja wydarzenia i atrakcyjność oferty przyciąga od
zawsze wielu architektów oraz osoby zainteresowane tematem.
Liczba osób: 30-150

SPACERY ARCHITEKTONICZNE

WSPÓŁPRACA

Cieszące się dużą popularnością spacery odbywają się wokół obiektów

Umieszczenie

nagrodzonych w konkursie Architektura Roku. Oprowadzającymi są

promocyjnych, umieszczenie loga firmy w drukach informujących o

autorzy projektów, dlatego też wydarzenie jest atrakcyjne dla

wydarzeniu oraz na stronie internetowej i facebooku odnośnik do

miłośników architektury, ale także samych projektantów.

witryny firmy. Możliwość nawiązania kontaktów z architektami.

Liczba osób: 30-50

Koszt: 2 000 zł netto

standów

reklamowych,

kolportaż

materiałów

WIGILIA- ARCHITEKTONICZNY PROJEKT OPŁATKA
Jednoczące środowisko wyjątkowe spotkanie, w którym uczestniczą
architekci SARP, Izby oraz przyjaciele. Jest to okazja do złożenia sobie
życzeń wszelkiej pomyślności, podziękowań oraz rozmów przy stole pełnym
przysmaków.
WSPÓŁPRACA
Na wigilię zapraszamy naszych sponsorów, aby mogli w tym wyjątkowym
spotkaniu, pełnym ciepłych rozmów być razem z nami.
Koszt: zrzutka na śledzia i pierogi

PAKIET SPONSORSKI
Pakiet sponsorski jest ofertą dla naszych sponsorów, którą można uzyskać po
podpisaniu Umowy Partnerskiej z SARP o/Katowice. Za uzyskanie takiego
Pakietu, Partner płaci 12 000zł netto, natomiast do wykorzystania ma aż
18 000 zł biorąc udział w poszczególnych imprezach przedstawionych
w przytoczonym programie wydarzeń. W ramach Pakietu Sponsorskiego
Partner może wykorzystać środki finansowe na maksymalnie dwa ‘duże
wydarzenia’ i dwa ‘mniejsze’.
Duże

wydarzenia:

Mistrzowie

Architektury,

Majówka

Architektów,

Archiziemniak, Bal Architekta
Mniejsze wydarzenia: Twórcy Śląskiej Architektury, Wystawy, Śląski
Dyplom Roku, Spotkania tematyczne, Film i Miasto, Architekci przy
Fortepianie

