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NOMAD

Niezależne Ogólnopolskie Mistrzostwa w Analizie Danych - NOMAD orga-
nizowane są już po raz siódmy przez Koło Naukowe Statystyki Matematycznej
”Gauss”, działające na Wydziale Matematyki Politechniki Wrocławskiej. Przez tych
kilka lat na naszych mistrzostwach gościliśmy uczniów i studentów z całej Polski.
NOMAD to fantastyczny projekt, który pozwala młodym ludziom sprawdzić swoje
umiejętności z zakresu skutecznej analizy danych oraz zdobyć nowe doświadczenie
w tej dziedzinie. Jako organizatorzy tego przedsięwzięcia poszukujemy firm i przedsię-
biorstw, które zechciałyby wesprzeć naszą inicjatywę finansowo lub materialnie.

NOMAD w szczegółach

Każda edycja NOMADa ma swój temat przewodni; siódma edycja będzie łaczyć
ze sobą tematykę statysyki oraz ”Filmów”. Celem naszego przedsięwzięcia jest
nauka współpracy i zdobycie nowych umiejętności z zakresu przetwarzania i
wykorzystania danych. Uważamy, że organizacja takich zawodów sprzyja promocji
zarówno Politechniki Wrocławskiej, jak i sponsorów, którzy zechcą wesprzeć nasze
działania.

NOMAD jest dedykowany dla dwóch kategorii wiekowych, a więc dla uczniów
klas maturalnych oraz studentów uczelni wyższych. Całość inicjatywy opiera się
na formule ACM ICPC – renomowanych zawodach algorytmicznych. Mistrzostwa
składają się z dwóch etapów. Pierwszy z nich będzie miał miejsce 27.05.2017 roku
i będzie internetowym etapem kwalifikacyjnym. Drugi etap – finałowy – odbędzie
się we Wrocławiu, dnia 10.06.2017 w laboratoriach Politechniki Wrocławskiej. Na
etap finałowy zaprosimy po osiem drużyn (po maksymalnie 3 uczestników w każdej
dróżynie) z dwóch kategorii wiekowych, wyłonionych w etapie internetowym.

Koło Naukowe Statystyki Matematycznej Gauss

W tym roku pojawiły się nowe projekty, w tym Analiza Tweetów, oraz takie pole-
gające na samokształceniu się na przykład z tematów Python oraz R, SQL. Ponadto
od 7 lat jesteśmy organizatorami NOMADa oraz od czterech lat współorganizatorami
Konferencji Matematycznej OMatKo‼. Jako Koło Statystyki Matematycznej promu-
jemy Politechnikę Wrocławską wśród szkół średnich oraz gimnazjach prowadząc
wykłady o tematyce matematycznej.

Naszym celem jest stworzenie odpowiednich warunków do rozwijania swoich umie-
jętności i wykorzystywanie ich do zdobycia nowych doświadczeń, dlatego nasza ak-
tywność dosięga również lokalnych studentów przy organizacji warsztatów z Py-
thona, R oraz SQLa.
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Organizacja i koszty NOMADa

Oferta sponsorska Niezależnych Ogólnopolskich Mistrzostw w Analizie Danych NO-
MAD umożliwi firmom sponsorującym uczestnictwo w konkursie poprzez zakup ca-
łościowych pakietów promocyjnych: wniesienie opłaty lub przekazanie na rzecz Or-
ganizatora przedmiotów stanowiącach równowartość opłaty. W zależności od stopnia
zaangażowania się sponsora, może on otrzymać status: „Diamentowego Sponsora”,
„Złotego Sponsora” lub „Srebrnego Sponsora” Wraz z tytułem wiążą się profity,
które predstawiamy Państwu poniżej:

1. Diamentowy Sponsor - 2000 zł

• Prelekcja na wybrany temat projektowy w trakcie uroczystości wręczenia
nagród;

• Mozliwość dołąaczenia materiałów informacyjno-promocyjnych Sponsora
do pakietów ˙ dla uczestników konkursu;

• Mozliwość prezentowania wizerunku Sponsora (np. roll-up) w głównym au-
dytorium; ˙

• Mozliwość instalacji stoiska Sponsora w holu głównym (dowolność usytu-
owania ˙ stoiska w preferowanym miejscu);

• Podziękowania dla Sponsora na początku i końcu konferencji;
• Umieszczenie logotypu Sponsora na dedykowanej stronie konkursu, plaka-
cie oraz koszulkach;

• Promocji Sponsora na stronie internetowej Niezależnych Ogólnopolskich
Mistrzostw w Analizie Danych i fanpage’u na portalu Facebook.

2. Złoty Sponsor - 500 zł

• Mozliwość prezentowania wizerunku Sponsora (np. roll-up) w głównym au-
dytorium; ˙

• Mozliwość instalacji stoiska Sponsora w holu głównym (dowolność usytu-
owania ˙ stoiska w preferowanym miejscu);

• Podziękowania dla Sponsora na początku i końcu konferencji;
• Umieszczenie logotypu Sponsora na dedykowanej stronie konkursu, plaka-
cie oraz koszulkach;

• Promocji Sponsora na stronie internetowej Niezależnych Ogólnopolskich
Mistrzostw w Analizie Danych i fanpage’u na portalu Facebook.

3. Srebrny Sponsor - 100 zł

• Podziękowania dla Sponsora na początku i końcu konferencji;
• Umieszczenie logotypu Sponsora na dedykowanej stronie konkursu, plaka-
cie oraz koszulkach;

• Promocji Sponsora na stronie internetowej Niezależnych Ogólnopolskich
Mistrzostw w Analizie Danych i fanpage’u na portalu Facebook.

Organizatorzy, jako członkowie KołaNaukowego StatystykiMatematycznej ”Gauss”
(organizacji nie mogącej wykazywać zysków), nie otrzymują żadnego wynagrodzenia.

Jesteśmy również świadomi tego, że ukazana oferta może nie spełniać oczekiwać
Pańskiej Firmy. Jesteśmy gotowi uwzględnić wszelkie propozycje, pomysły i uwagi ze
strony naszych Współpracowników.

Nasze doświadczenie dowodzi, że NOMAD zostanie przygotowany w pełni profesjo-
nalnie a Pańska Firma zostanie zaprezentowana z jak najlepszej strony

Kontakt:
e-mail: gauss@pwr.edu.pl
tel: 792-463-799 (Mateusz Jaworski)


