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Bałtyckie Bitwy Robotów to wydarzenie jedyne w swoim rodzaju, łączące turniej

robotyki amatorskiej i profesjonalnej, konferencję oraz pokazy robotyczne. Od

kilkunastu lat wydarzenie przyciąga każdego roku ponad 200 uczestników i tysiące
odwiedzających. Jest stałym punktem w kalendarzu osób zainteresowanych

nowoczesnymi technologiami i robotyką. Turniej odbywa się w Gdańskim Parku

Naukowo-Technologicznym i trwa nieprzerwanie przez 2 dni. Organizatorzy

dostarczają wiele godzin niezapomnianych emocji a nad koordynacją i

bezpieczeństwem wydarzenia czuwa zespół organizatorów i kilkudziesięciu

wolontariuszy. Tegoroczne wydarzenie będzie również transmitowane online i

zostanie przygotowane w taki sposób, aby w przypadku obostrzeń

epidemiologicznych zorganizować wydarzenie w formule hybrydowej.

14-15 maja 2022
BAŁTYCKIE BITWY ROBOTÓW

w Gdańskim Parku 
Naukowo-Technologicznym

TURNIEJ ROBOTYKI

Turniej robotyki jest stałym elementem

zapewniającym atrakcje dla uczestników,

którzy podczas tegorocznej edycji

rywalizować będą w takich kategoriach jak

Sumo, MiniSumo, Linefollower oraz LF
Nascar. Uczestnicy będą mieli także okazję

zaprezentować swoje konstrukcje w kategorii

Freestyle. Tegoroczną nowością będzie także

konkurencja pojazdów autonomicznych.

KONFERENCJA

Konferencja o nazwie “Kosmos i Roboty” to

wydarzenie łączące tematy związane z

robotyką, nowoczesnymi technologiami oraz

przemysłem kosmicznym. Podczas

konferencji uczestnicy będą mieli okazję

zapoznać się z licznymi projektami

realizowanymi zarówno w Polsce jak i na

świecie.

WIELKA BITWA

Wielka Bitwa to już tradycja naszego turnieju.

W tegorocznej bitwie jednak nie wezmą

udziału roboty budowane na miejscu, Na

arenie zmierzą się bardziej zaawansowane
konstrukcje, które przyjadą da nas z całego

kraju. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji w

pełni wyposażoną strefę serwisową w której

będą mogli dopracować swoje konstrukcje

przed oraz  w trakcie wydarzenia.

PIKNIK ROBOTYCZNY

Ta część jest przewidziana dla wszystkich,

zarówno tych najmłodszych, jak i starszych

widzów, pasjonatów robotyki czy laików. Tu

wprowadzimy odwiedzających w świat

robotyki i pokażemy, jak można zacząć swoją

przygodę z nowoczesnymi technologiami.
Na odwiedzających czekają pokazy,

konkursy, warsztaty i wiele innych atrakcji.

Wiele wrażeń w jednym wydarzeniu!



5 000 zł 10 000 złdo 2 500 zł 30 000 zł
Logo sponsora na stronie www, materiałach

graficznych papierowych oraz cyfrowych.

Post na profilu wydarzenia na Facebooku

(logo + 2-3 zdania opisu)

Rollup w trakcie wydarzenia i rozdania

nagród 

Logo na koszulkach uczestników 

Podziękowania w formie dyplomu i krótka

fotorelacja z wydarzenia

Stanowisko podczas wydarzenia

Post na profilu wydarzenia na Facebooku z

materiałem wideo (do 2 min, do 10 zdań

opisu, link do strony partnera)

Możliwość umieszczenia materiałów

promocyjnych w nagrodach 

Udział w Jury konkurencji Freestyle

przedstawiciela firmy

Patronat jednej konkurencji

Możliwość ustawienia rollupu przy planszy

konkurencji objętej patronatem

Możliwość umiejscowienia naklejek lub

napisu na planszy (do ustalenia z

organizatorami) 

Fotorelacja z wręczenia nagród konkurencji

objętej patronatem

Film reklamowy w trakcie streamów 

Podziękowania w formie statuetki

Wzmianka na temat patrona

konkurencji/sponsora tytularnego przez

konferansjera w trakcie zawodów oraz

wręczenia nagród kategorii 

Sponsor główny wydarzenia

Możliwość dodania nazwy sponsora do

nazwy wydarzenia** (sponsor tytularny)

Możliwość przemówienia podczas

zakończenia imprezy 

Możliwość prelekcji w trakcie konferencji 

Logo sponsora umieszczone na prawym

rękawie koszulki dla każdego uczestnika z

podpisem: ”Sponsor Główny”

Wzmianka nt. sponsora głównego w notkach

prasowych po wydarzeniu 

Dostęp do materiałów zdjęciowych z

wydarzenia

**Tylko jeden sponsor, Tytuł wydarzenia będzie uzgodniony z organizatorami. Musi zawierać Nazwę własną w postaci: Bałtyckie

Bitwy Robotów

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY*

*Pakiety podlegają negocjacji



PROJEKCJA BUDŻETU

NAGRODY

WYŻYWIENIE

MATERIAŁY W 
STREFIE SERWISOWEJ

PROMOCJA

OBSŁUGA PIKNIKU

KOSZTY TECHNICZNE

OBSŁUGA UCZESTNIKÓW

SZACOWANA KWOTA: 57 000 zł

dla zwycięzców konkurencji
robotycznych oraz Wielkiej Bitwy
- 13 000 zł -

napoje i posiłki dla wolontariuszy i
uczestników Robohackathonu oraz
uczestników konferencji
- 7 000 zł -

koszulki, identyfikatory i pakiety
startowe zawodników oraz

uczestników konferencji, dyplomy
- 6 000 zł -

plansze turniejowe, systemy pomiaru
czasu, materiały do strefy serwisowej,

sprzęt streamingowy
- 1 6 000 zł -

elektronika, elementy mechaniczne i
materiały eksploatacyjne do naprawy
robotów przez uczestników
- 8 000 zł -

utrzymanie strony www, plakaty,
ulotki, reklamy
- 2 000 zł -

koszt przygotowania atrakcji dla
odwiedzających

- 5 000 zł -



Współorganizatorami wydarzenia jest Gdański Park Naukowo-Technologiczny. Park

jest rozwinięciem oferty inwestycyjnej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

miejscem, gdzie spotyka się nauka, technologia oraz innowacyjny biznes. Jako

ośrodek wspierający przedsiębiorczość opartą o wiedzę, wspólnie z

przedsiębiorcami, naukowcami i samorządowcami tworzy przyjazny do rozwoju firm

ekosystem.

ORGANIZATORZY
STOWARZYSZENIE ROBOTYKÓW SKALP
Doświadczenie zdobywane w ciągu sześciu lat istnienia naszego Stowarzyszenia

łączymy z profesjonalną wiedzą dziedzinową. Rozumiemy wyzwania biznesowe

stojące przed współczesną branżą produkcyjną. Jednocześnie nie boimy się

technologii, wręcz przeciwnie. Rozumiemy jej możliwości ale też ograniczenia.

Zawsze doradzamy naszym partnerom optymalną ścieżkę rozwiązywania problemu.

Wśród członków naszej organizacji posiadamy certyfikowanych audytorów

metodologii ADMA oraz ekspertów technologicznych z wielobranżowym

doświadczeniem.

Zapraszamy do kontaktu:

budowa prototypów rozwiązań robotycznych i technologicznych (w tym

komercyjnych),

działalność edukacyjna,  m.in. organizacja warsztatów z projektowania i budowy

robotów,

organizacja wydarzeń, konkursów i hackathonów związanych z technologią,

udział w konkursach i turniejach,

prowadzenie Otwartego Laboratorium Robotycznego,

realizacja audytów dojrzałości cyfrowej ADMA przedsiębiorstw.

Oprócz tego, Stowarzyszenie realizuje wiele inicjatyw, takich jak:

STOWARZYSZENIE ROBOTYKÓW SKALP

795-386-973

INFO@SRSKALP.PL

ADAM STRUŻYŃSKI

507-835-766

ADAM.STRUZYNSKI@SRSKALP.PL

GDAŃSKI PARK  NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY
I POMORSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA

WWW.BBR.SRSKALP.PL


