
Oferta współpracy
Już na przełomie maja i czerwca 2019 roku odbędzie się IX edycja Niezależ-
nych Ogólnopolskich Mistrzostw w Analizie Danych - NOMAD, organizowanych
przez Koło Naukowe Statystyki Matematycznej Gauss, działające na Wydziale
Matematyki Politechniki Wrocławskiej. Każdego roku w organizowanych przez
nas mistrzostwach biorą udział ambitni i utalentowani uczniowie szkół średnich
oraz studenci najbardziej renomowanych uczelni w naszym kraju. Jest to moment,
w którym mogą zaprezentować oraz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu analizy da-
nych.

NOMAD w szczegółach

Każda edycja NOMADa ma swój temat przewodni. W tym roku uczestnicy zmie-
rzą się z danymi, które łączyć będzie tematyka gier. Jako członkowie koła nauko-
wego zajmującego statystyką matematyczną, analizą i przetwarzaniem danych,
pragniemy, aby młode osoby miały możliwość zdobycia doświadczenia w pracy
z rzeczywistymi danymi, zaprezentowania oraz rozwoju umiejętności matematycz-
nych oraz zapoznania z możliwościami zatrudnienia i doskonalenia się w firmach,
w których wykorzystywanie i przetwarzanie danych to codzienność.
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. Mistrzo-
stwa składają się z dwóch etapów. Pierwszy - internetowy - będzie miał miejsce
25 maja 2019 roku i będzie etapem kwalifikacyjnym. Drugi etap – finałowy – od-
będzie się we Wrocławiu, 8 czerwca 2019 w laboratoriach Politechniki Wrocław-
skiej. Na etap finałowy zaprosimy po osiem drużyn (po maksymalnie 3 uczestników
w każdej z nich) z obu kategorii wiekowych, wyłonionych w etapie internetowym.
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Koło Naukowe Statystyki Matematycznej Gauss

“Gaussa” tworzy obecnie około 50 aktywnych członków, chcących zgłębiać temat
szeroko pojętej statystyki matematycznej, analizy danych oraz programowania
i dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami. Podczas cotygodniowych spotkań
prowadzimy koleżeńskie wykłady i prelekcje na interesujące nas tematy oraz oma-
wiamy postępy w poszczególnych grupach projektowych. Organizujemy przeróż-
ne szkolenia, między innymi z języków programowania, kierując się aktualnymi
trendami na rynku pracy. Jako Koło współpracujemy z uczelnią oraz z firmami
zewnętrznymi, wykonując zlecone przez nich projekty lub wspólnie aranżując wy-
darzenia i spotkania. Od ośmiu lat organizowany przez nas NOMAD cieszy się
niegasnącym zainteresowaniem, a współorganizowana Konferencja “OMatKo!!!”
jest obecnie największą matematyczną konferencją studencką w Polsce.
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Organizacja i koszty NOMADa

Zapraszamy Państwa do udziału przy organizacji Mistrzostw poprzez wsparcie
finansowe lub barterowe projektu. Proponujemy trzy rodzaje współpracy, wiążące
się z profitami, które przedstawiamy poniżej:

Diamentowy Sponsor - 3600 zł

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

• Dołączenie materiałów informacyjno-promocyjnych Sponsora do pakietów
dla uczestników konkursu;

• Prezentacja wizerunku Sponsora (np. roll-up) w głównym audytorium;

• Podziękowania dla Sponsora na początku i końcu konferencji;

• Umieszczenie logotypu Sponsora na dedykowanej stronie konkursu, plakacie
oraz koszulkach;

• Promocja Sponsora na stronie internetowej Niezależnych Ogólnopolskich Mi-
strzostw w Analizie Danych i fanpage’u na portalu Facebook.

Złoty Sponsor - 1200 zł

• Prezentacja wizerunku Sponsora (np. roll-up) w głównym audytorium;

• Podziękowania dla Sponsora na początku i końcu konferencji;

• Umieszczenie logotypu Sponsora na dedykowanej stronie konkursu, plakacie
oraz koszulkach;

• Promocja Sponsora na stronie internetowej Niezależnych Ogólnopolskich Mi-
strzostw w Analizie Danych i fanpage’u na portalu Facebook.

Srebrny Sponsor - 600 zł

• Podziękowania dla Sponsora na początku i końcu konferencji;

• Umieszczenie logotypu Sponsora na dedykowanej stronie konkursu, plakacie
oraz koszulkach;

• Promocja Sponsora na stronie internetowej Niezależnych Ogólnopolskich Mi-
strzostw w Analizie Danych i fanpage’u na portalu Facebook.
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Organizatorzy, jako członkowie Koła Naukowego Statystyki Matematycznej
Gauss (organizacji nie mogącej wykazywać zysków), nie otrzymują żadnego wy-
nagrodzenia. Jesteśmy gotowi uwzględnić wszelkie propozycje, pomysły i uwagi.
Warunki oferty sponsorskiej można poddać negocjacji.
Dzięki naszemu doświadczeniu, możemy zagwarantować, że NOMAD zostanie
przygotowany w pełni profesjonalnie, a Państwa Firma zaprezentowana z jak naj-
lepszej strony.

Kontakt
Arkadiusz Poziemski - koordynator główny projektu
e-mail:arkadiusz.poziemski@gmail.com tel:782234534
Mateusz Sroka - koordynator ds. kontaktu ze sponsorami
e-mail: matesroka@gmail.com tel: 509186029

Nasza strona internetowa: http://nomad.im.pwr.wroc.pl
Nasz e-mail: nomad@pwr.edu.pl
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