
SARP to stowarzyszenie zawodowe
zrzeszające architektów oraz osoby
związane z architekturą. Łączące ludzi
w rożnym wieku, o rożnych poglądach
i doświadczeniu, którzy chcą dbać
o dobrą architekturę, ład przestrzenny
oraz brać odpowiedzialność za jakość
środowiska wokół nas. Tworzy kontekst
dla różnorodnych wydarzeń, wymiany
informacji i wszelkich pozytywnych
działań. SARP promuje to, co
w architekturze najlepsze.

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

Oddział katowicki jest aktualnie jednym
z największych spośród 25 oddziałów
stowarzyszenia w kraju liczy około 450
członków, co stanowi zdecydowaną
większość aktywnie działających
architektów w regionie. Jest nie tylko
jednym z lepiej rozpoznawalnych
oddziałów w Polsce ale również
i w Europie. Ściśle współpracuje
z oddziałami SARP w Krakowie, Kielcach,
Bielsku-Białej i Częstochowie.

KONTAKT:
Stowarzyszenie Architektów Polskich 
o/Katowice 
ul. Dyrekcyjna 9, 40-013 Katowice

Galeria Architektury SARP/o Katowice 
t. + 4 8 5 0 0 1 8 0 0 2 7
m. galeria@sarp.Katowice.pl

Biuro SARP/ o Katowice 
t. + 4 8 3 2 2 5 3 9 7 7 4  
m. biuro@sarp.katowice.pl

www.sarp.katowice.pl
fb. SARP Katowice/Galeria Architektury

SARP
KATOWICE



Wystawy, które prezentujemy w przestrzeni
naszej galerii stają się impulsem do tworzenia
nowych idei. Wystawy, które prezentujemy
w innych miejscach (między innymi: Park Śląsk,
Muzeum Architektury we Wrocławiu, hale
wystawowe, zaprzyjaźnione miejskie galerie
sztuki, Rynek w Krakowie) są niezwykłą
możliwością zaprezentowania wysokiej jakości
śląskiej architektury i tematów z nią
powiązanych szerszej grupie odbiorców.
Stowarzyszenie dba o rozwój zarówno
zawodowy, jak również o interdyscyplinarny.

Współpraca:

Krótka prezentacja firmy i produktów podczas
wernisażu, możliwość umieszczenia standów
reklamowych, prezentacja produktów,
kolportaż materiałów promocyjnych sponsora
wśród uczestników, loga sponsora są
umieszczane na wszystkich drukach ulotnych
oraz przy wszystkich informacjach promujących
wydarzenie. Możliwość nawiązania kontaktów.

Koszt: 2 500 - 3 500 zł



Współpraca: Możliwość prezentacji produktów.
Mile widziana forma konkursu, w którym
architekci zdobywają nagrody poprzez
zapoznanie się z materiałami naszych
partnerów i sponsorów. Kolportaż materiałów
promocyjnych sponsora wśród uczestników.
Loga sponsora są umieszczane na wszystkich
drukach ulotnych oraz przy wszystkich
informacjach promujących wydarzenie.
Koszt 4 000 zł netto.

Bal architektów karnawałowe spotkanie
naszego środowiska. Tematyczne przebrania,
gry i zabawy do białego rana z udziałem
partnerów i sponsorów. Zawsze na wesoło,
kreatywnie i z wyśmienitym nastrojem.
Wspólna zabawa architektów z Województwa
Śląskiego oraz z zaprzyjaźnionych oddziałów
SARP (takich jak: Kraków, Bielsko-Biała,
Częstochowa, Kielce) oraz Ślaskiej Izb
Architektów.



Oficjalne otwarcie Śląskich Dni Architektury
następuje od tego roku wczesną wiosną.
Podczas jednego miesiąca odbywać się będzie
szereg imprez, wydarzeń, spotkań, wystaw
i dyskusji. Przyznawana będzie doroczna
nagroda katowickiego oddziału SARP:
„Architektura Roku Województwa Śląskiego”
oraz „Śląski Dyplomu Roku”. ŚDA mają na celu
rozpowszechnienie dobrej architektury
w krótkim czasie, dotarcie do bardzo dużej
liczby odbiorców poprzez bardzo zróżnicowane
działania. Zakończeniem Dni będzie Majówka.

Wariant 1. współpracy: możliwość prezentacji
produktów i technologii jako sponsora
głównego „Śląskich Dni Architektury”. Koszt
objęcia patronatem całego wydarzenia 15 000
zł netto

Wariant 2. możliwość prezentacji produktów
sponsora na jednym z wydarzeń, kolportaż
materiałów sponsora wśród uczestników. Loga
sponsora są umieszczane na drukach ulotnych
oraz przy informacjach promujących
wydarzenie. Koszt 2 000 zł netto



Śląski Dyplom Roku przyznawany jest
najlepszym absolwentom kierunku
architektonicznego na wyższych śląskich
uczelniach. Ma na celu wyłonienie obiecująco
zapowiadających się młodych architektów.
Uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie
nagród oraz wernisaż wystawy organizowany
jest w Galerii Architektury SARP. Wieloletnie
doświadczenie organizacji tego konkursu jasno
pokazuje, że laureaci są zatrudniani
w najlepszych pracowniach w Polsce i Europie
oraz zakładają autorskie pracownie.

Współpraca:

Krótka prezentacja firmy i produktów.
Umieszczenie standów reklamowych oraz
bannera, kolportaż materiałów promocyjnych
sponsora wśród uczestników wydarzenia.
Logotypy sponsora są umieszczane na
wszystkich drukach ulotnych oraz przy
wszystkich informacjach promujących
wydarzenie.

Koszt 3 000 zł netto



Majówka w Ustroniu, od lat odbywająca się
w niezwykłym miejscu – willi generała Ziętka
gromadzi architektów i ich rodziny
w prywatnym ogrodzie w samym centrum
miasta. W programie m.in spotkanie ze
sponsorami wydarzenia, możliwość zapoznania
się z technologiami zaproszonych firm, mecz
piłki nożnej, warsztaty dla najmłodszych,
koncert plenerowy, grillowanie oraz sporo
innych atrakcji. Majówka architektów jest
wydarzeniem, które niezależnie od pogody
i innych warunków każdego roku odbyć się
musi.

Współpraca:

Możliwość zaprezentowania produktów
i technologii sponsora w przygotowanych
namiotach, przedstawienie krótkiej prezencji,
umieszczenie standów reklamowych oraz
bannerów, kolportaż materiałów promocyjnych
Logotypy sponsora są umieszczane na
wszystkich drukach ulotnych oraz przy
wszystkich informacjach promujących
wydarzenie. Koszt 4 500 – 6 000 zł netto



Współpraca:

Kolportaż wśród uczestników wykładu
materiałów ulotnych reklamowych sponsora.
Logo sponsora jest umieszczane w prezentacji
rozpoczynającej wykład oraz na wszystkich
drukach ulotnych. Uczestniczenie sponsora
w tym wydarzeniu daje mu rozpoznawalność
wśród architektów jako mecenasa tego
prestiżowego wydarzenia.

Koszt 6 000 – 8 000 zł netto.

Mistrzowie Architektury to cykliczne spotkania
z wybitnymi przedstawicielami światowej
architektury. Spotkania z naszymi Mistrzami za
każdym razem inspirują architektów i studentów
architektury z całej Polski. Do Katowic przybywa
370 słuchaczy, którzy są goszczeni w nowej
siedzibie Muzeum Śląskiego. W ostatnim czasie
na zaproszenie SARP wykład prowadzili: Paul
Monaghan | AHMM Architects, Tim Riley | RCKa
Architects, Ian Ritchie | Ian Ritchie Architects,
Kamiel Klaasse | NL Architects, Don Murphy |
VMX.



Współpraca:

Możliwość zaprezentowania produktów
i technologii sponsora w przygotowanych
namiotach, przedstawienie krótkiej prezencji,
umieszczenie standów reklamowych oraz
bannerów, kolportaż materiałów promocyjnych
Logotypy sponsora są umieszczane na
wszystkich drukach ulotnych oraz przy
wszystkich informacjach promujących
wydarzenie.
Koszt 4 500 – 6 000 zł netto

Archiziemniak podobnie jak Majówka
Architektów odbywa się w willi generała Ziętka
w Ustroniu. Dwudniowe jesienne wydarzenie
daje możliwość podsumowania roku i zrobienia
wstępnych planów na rok następny w gronie
architektów. W pierwszym dniu Ziemniaka
corocznie odbywają się warsztaty ArchiCAD
natomiast drugiego dnia przybywają rodziny
architektów, przyrządzane są pyszne jesienne
przysmaki z grilla, organizowane są zabawy dla
dzieci, ognisko, gry i zabawy.



Videoteka Ryszarda to cykl filmów krótkiego
metrażu poświęcony architekturze europejskiej
i jej wpływom na architekturę światową.
Przewodnikiem po zagadnieniach tematycznych
jest dr inż. arch. Ryszard Nakonieczny – wybitny
teoretyk architektury i tkanki miejskiej.
Spotkania organizowane w Galerii Architektury
umożliwiają wymianę myśli i podglądów
zarówno doświadczonych architektów, jak
i nieokiełznanych w swych pomysłach
studentów. Spotkania odbywają się w co drugi
miesiąc.

Współpraca:

Umieszczenie standów reklamowych oraz
bannera, kolportaż materiałów promocyjnych
sponsora wśród uczestników wydarzenia.
Logotypy sponsora są umieszczane na
wszystkich drukach ulotnych oraz przy
wszystkich informacjach promujących
wydarzenie.

Koszt 2 000 zł netto



Celem projektu Twórcy Śląskiej Architektury
jest opracowanie i promocja współczesnej
architektury tworzonej w województwie
śląskim po 1945 roku. Całe przedsięwzięcie
pozwala na archiwizację i upowszechnianie
dorobku architektów, którzy tworzyli
powojenną przestrzeń naszego regionu.
W trakcie kolejnych spotkań prezentowana
będzie twórczość Śląskich Architektów-
Nestorów m.in. Aleksandra Franty, Jerzego
Gottfrieda czy Stanisława Niemczyka.
W ramach projektu odbywa się szereg
różnorodnych wydarzeń.

Współpraca:

Umieszczenie standów reklamowych oraz
bannera, kolportaż materiałów promocyjnych
sponsora wśród uczestników wydarzenia.
Logotypy sponsora są umieszczane na
wszystkich drukach ulotnych oraz przy
wszystkich informacjach promujących
wydarzenie.

Koszt 4 000 zł netto



Architektoniczny projekt opłatka to tradycyjne
spotkanie świąteczne przy kolędach, karpiu
i wśród życzeń wszelkiej pomyślności
składanych sobie przez architektów i naszych
partnerów bez których każdy kończący się rok
byłby mało ekscytujący. Wigilijne spotkanie
organizowane jest przez Stowarzyszenie
Architektów Polskich oddział w Katowicach oraz
Śląską Okręgową Izbę Architektów, odbywając
się jednoczy środowisko architektów, które to
gromadzi się przy stole pełnym świątecznych
przysmaków.

Współpraca:

umieszczenie standów reklamowych oraz
bannera, kolportaż materiałów promocyjnych
sponsora wśród uczestników wydarzenia.
Logotypy sponsora są umieszczane na
wszystkich drukach ulotnych oraz przy
wszystkich informacjach promujących
wydarzenie.

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: Videoteka Ryszarda, Architektoniczny Projekt Opłatka, Twórcy Śląskiej
Architektury, Wystawy, Śląski Dyplom Roku, Spotkania tematyczne


