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I.      Analiza otoczenia 

 

1. Tytuł projektu 

 Tytuł projektu zaczerpnięty jest z poprzednich edycji imprez promujących działanie 

radia internetowego, które odbyły się w roku 2010 oraz 2011. Chcieliśmy zawrzeć w tytule, a 

także w sloganie „Wiemy, co jest grane” główny przekaz naszej radiowej misji. Tytuł 

odwołuje się do nazwy naszego radia, co w dużej mierze ułatwia nam zwrócenie uwagi na 

nasz projekt. Uważamy, że sama nazwa projektu wpada w ucho a ze względu na jego 

kontynuację nasz potencjalny odbiorca może mieć pewność, co do spełnienia jego 

oczekiwań.  

 

2. Okres realizacji projektu 

 Przewidywany okres realizacji projektu szacujemy na 14 oraz 15 czerwca bieżącego 

roku.  Jednak przygotowania całego projektu rozpoczęły się w listopadzie 2011 roku, gdzie 

głównie zajmowaliśmy się rozpisaniem strategii komunikacyjnej oraz zaplanowaniem całego 

przedsięwzięcia.  

 

3. Opis wydarzenia 

Projekt składać się będzie z dwóch etapów, które zrealizowane będą na początku 

czerwca bieżącego roku. Pierwszy etap odbędzie się na wyspie młyńskiej w Bydgoszczy w 

formie audycji na żywo. Prowadzona ona będzie przez studentów trzeciego roku 

kulturoznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, towarzyszyć jej będzie oprawa 

muzyczna. W tym samym czasie na Starym Rynku wolontariusze rozdawać będą ulotki, które 

jednocześnie będą biletem wstępu na imprezę kończącą projekt. Cały pierwszy etap trwać 

będzie około dwóch godzin.  Drugim etapem, który będzie zwieńczeniem całego projektu jest 

impreza, która zorganizujemy w klubie Laser Fight przy ulicy Czartoryskiego 4e w Bydgoszczy.  

Na imprezie zagra znany polski producent Moosak (czyt. Muzak) oraz inni wykonawcy. 

Dodatkowo staramy się o poparcie od zawodowych dziennikarzy, którzy swoją przygodę 

również zaczynali w radiach akademickich, mamy tu na myśli Wojciecha Mana a także Marka 

Niedźwiedzkiego. Mamy także doświadczenie w tego typu przedsięwzięciu, ponieważ w 



poprzednich latach akademickich organizowaliśmy już poprzednie edycje KampusON. 

Cieszyły się one dużym zainteresowaniem ze strony studentów.  Jednak w tym roku idziemy 

o krok do przodu poprzez zorganizowanie audycji na Wyspie Młyńskiej. 

 

4. Osoba podejmujące decyzję w imieniu wnioskodawcy 

 Osobą podejmującą decyzję z imieniu wnioskodawcy będzie Ewa Szarek , która jest 

Wiceprezesem Fundacji Gaudeamus. Cały projekt realizowany będzie pod patronatem i 

nadzorem wyżej wymienionej fundacji.  

 

 

5. Analiza konkurencji oraz potencjalnych partnerów 

Warto zacząć od krótkiego przybliżenia historii samego radia. Wszystko rozpoczęło się 

1896 roku za sprawą Guglielma Marconiego, który skonstruował urządzenie przynoszące 

nam informację a także rozrywkę – radio. Na szerszą skalę debiutowało ono dopiero w latach 

’20 XX wieku. Z czasem przyćmione telewizją było jednak bardziej osiągalne dla ludzi z 

przyczyn technologicznych. Nie każdy bowiem miał w ówczesnych czasach środki oraz dostęp 

do zakupu telewizora. W Polsce pierwszą stacją radiowa nadającą systematyczne audycję 

było Polskie Radio, założone w 1926 roku w Warszawie. Wielką rolę radio odegrało podczas II 

Wojny Światowej, gdzie było najbardziej osiągalnym źródłem informacji o sytuacji na 

frontach. Przewijamy oś czasu do roku 1994, ponieważ to wtedy powstało pierwsze radio w 

internecie. Od tej pory możliwość słuchania naszej ulubionej radiostacji nie jest ograniczona 

zasięgiem fal radiowych. Słuchamy ulubionego radia gdzie chcemy, kiedy chcemy, możemy 

wybierać z niezliczonej liczby stacji internetowych, zarówno tych nadających tradycyjnie w 

eterze, jak i ograniczających się jedynie do wirtualnej sieci. Obecnie każdy kto posiada dobry 

komputer i szybkie łącze internetowe może założyć własne radio internetowe. 

 

Nasze radio KampusOn działa od 2009 roku z ramienia Wyższej Szkoły Gospodarki w 

Bydgoszczy. Standardowo audycje odbywają się 5 razy w tygodniu i trwają mniej więcej 

godzinę lub dwie. Średnia ilość słuchaczy wynosi w zależności od audycji i godziny, w jakiej 

się ona odbywa, średnio na jedną audycję przypada 18 słuchaczy. Radio dysponuje 

całodobowym czasem antenowym. Jest ono w 100% tworzone i prowadzone przez 



studentów WSG, UKW oraz KPSW. Niedzielna audycja „Czester& Grocho” prowadzona jest 

przez Adriana Pawłowskiego i Macieja Grochowskiego, której głównym tematem są imprezy i 

wydarzenia w naszym regionie, ale nie tylko. W poniedziałek audycję „Z grubej rury” 

prowadzą Paweł Pochylski i Waldemar Bujny, która porusza filozoficzne aspekty życia. Zaraz 

po nich serwis sportowy prowadzi Paweł. Sportową audycję prowadzi także Mateusz Mazur 

o wdzięcznym tytule„ W 60 minut dookoła sportu”. Tydzień kończy „Filmiada”, którą 

prowadzi Adrianna Lamparska. W ciągu tygodnia odbywają się też inne audycje np. „Fabryka 

dobrego rapu”. Jeśli chodzi o zaplecze tematyczne oraz muzyczne naszego radia jest ono 

różnorodne, dzięki czemu każdy znajdzie coś siebie. Radio posiada własną stronę 

internetową oraz fanpage na popularnym serwisie społecznościowym Facebook.  

 

  

Naszymi głównymi konkurentami są radia typu „Eska”, „ RMF FM”, „ZET” a także 

inne, które można słuchać zarówno drogą radiową oraz internetową. Radia te przyciągają 

ogromne ilości słuchaczy. Niestety ich głównym celem jest nastawienie na muzykę 

komercyjną oraz masowość reklam i audycji w rzeczywistości o niczym. Radia studenckie są 

kierowane bezpośrednio do studentów poszczególnych kierunków studiów, dzięki czemu 

każdy słuchacz znajdzie audycję spełniającą jego kryteria dotyczące treści a także muzyki.  

W środowisku akademickim działają jeszcze dwa radia internetowe, czyli Megafon 

(KPSW) oraz Radio Uniwersytet (UKW). Ilość osób słuchających ich audycji jest bardzo 

zbliżona do naszej. Ich ramówki może i są bardziej rozbudowane od naszej, ale żadna z tych 

rozgłośni nie może się poszczycić udaną imprezą promującą radio, którą my już mamy na 

swoim koncie. W zeszłym roku miała już miejsce przygotowana przez nas impreza 

KampusON, Vol. 2, która odbyła się w klubie Bowling Planet w Świeciu i cieszyła się bardzo 

dużym powodzeniem. Radio Megafon powstało w tym samym roku, co nasze (2009). Ze 

strony ich radia wynika, że audycje odbywają się codziennie po kilka razy, prowadzone są 

przez studentów, licealistów a także wykładowców. Radio Uniwersytet działa już od 2007 



roku i skupia głównie studentów oraz wykładowców. Ich audycje nadawane są wyłącznie w 

godzinach popołudniowych. Wyżej wymienione radia uważamy na naszych potencjalnych 

partnerów, w studenckim środowisku radiowym panuję dość wysoka rotacja, jeśli chodzi o 

wymienianie się radiowcami. Ukierunkowani jesteśmy na tych samych odbiorców, w naszych 

audycjach poruszamy podobne tematy.  

6. Analiza SWOT 

 

 

 

 



 

 

7. Dane statystyczne 

 Posłużyliśmy się badaniami przeprowadzonymi przez firmę Arbitron Inc./Edison 

Media Research w 2006 roku dotyczących internetowych stacji radiowych. Technologia 

pozwalająca na tworzenie i odbiór radia za pośrednictwem internetu wzrosła wielokrotnie. 

Strumieniowanie radia internetowego jest na czele wszystkich możliwości danej przez 

technologie wykorzystywane w internecie, co ułatwia możliwość precyzyjnego kierowania 

uwagi słuchaczy. 

 Słuchalność radia internetowego wzrosła o 50 procent w skali roczne. 

 90% osób w wieku od 18-go do 34-go roku życia słuchała radia internetowego na 

przestrzeni tygodnia. 

 Przynajmniej jedna osoba na pięć słuchała stacji radiowych nadawanych za 

pośrednictwem internetu w ciągu miesiąca (informacja z roku 2006). 

 66% słuchaczy odwiedza radiowe strony internetowe w każdym tygodniu - oraz 

prawie 25% robi to codzienne. 

 Internetowe radio przyciąga słuchaczy z różnych grup wiekowych.  

Źródło: http://www.radioampol.com/index.php/reklama/7-reklama/16-statystyka-radia-
internetowego  

 

Badanie wykonane w 2011 przez Eurostat dotyczące dostępności Polaków do Internetu.  

„W Polsce z internetu nie korzystało nigdy około 33% obywateli. To znaczna poprawa w 

porównaniu z 2006 rokiem, kiedy liczba ta wynosiła ponad połowę badanych. Zwiększyła się 

natomiast liczba Polaków posiadających dostęp do internetu szerokopasmowego. Podczas 

gdy 7 lat temu było ich ledwie 22%, teraz z szybkich połączeń cieszy się 61% domostw. 

Ogólnie dostęp do internetu ma 67% polskich gospodarstw.”  

 

Źródło: http://antyweb.pl/jak-to-jest-z-dostepem-do-internetu-albo-%E2%80%9Eszokujace-

statystyki-na-temat-europejczykow/  

http://www.radioampol.com/index.php/reklama/7-reklama/16-statystyka-radia-internetowego
http://www.radioampol.com/index.php/reklama/7-reklama/16-statystyka-radia-internetowego
http://antyweb.pl/jak-to-jest-z-dostepem-do-internetu-albo-%E2%80%9Eszokujace-statystyki-na-temat-europejczykow/
http://antyweb.pl/jak-to-jest-z-dostepem-do-internetu-albo-%E2%80%9Eszokujace-statystyki-na-temat-europejczykow/


 

 

 

8. Analiza pozyskanych danych 

 Analizując pozyskane dane w przypadku tych pierwszych należy wziąć pod uwagę rok, 

w którym zostały przeprowadzone. Jeżeli chodzi o technologie internetowe w ciągu ostatnich 

6 lat zaszło wiele zmian ku lepszemu. Internet umożliwia nam coraz to szerszy zakres działań. 

Jest to znakomite pole do popisu dla ludzi chcących robić coś więcej. Statystyki są bardzo 

optymistyczne, zwłaszcza, jeśli chodzi o przedział wiekowy słuchaczy oraz częstotliwość 

odwiedzania stron internetowych. Dzięki takim działaniom mamy możliwość stałego 

informowania słuchaczy o naszych audycjach a także wydarzeniach kulturalnych 

skierowanych do ich zainteresowań. „Przynajmniej jedna osoba na pięć słuchała stacji 

radiowych nadawanych za pośrednictwem internetu w ciągu miesiąca (informacja z roku 

2006).” Odnosząc podaną informacje do naszego radia, średnia ilość słuchaczy wynosi 18 ( 

należy pamiętać, że nasze radio jest w stanie nadawać dla 100 słuchaczy). Oczywiście jest to 

średnia, która ze względu na porę nadawania audycji a także okres (np. Juwenalia, święta) 

jest zmienna.  

Znacznie zwiększyła się ilość osób posiadających dostęp do sieci, a także stałe łącze 

internetowe w miejscu zamieszkania. Śmiało można powiedzieć, że każdy student 

przynajmniej raz w tygodniu korzysta z Internetu, a spora większość posiada indywidualne 

łączę w swoim pokoju. Dla radia bazującego na studencie, który przegląda strony 

internetowe jest to ogromna szansa dla przyciągnięcia jego uwagi i zachęcenia go do 

włączenia odtwarzacza właśnie dla naszego radia.  Swój zasięg poszerzył tez sam internet, 

dostępny jest on na większości uczelniach, kawiarniach, restauracjach, klubach a nawet i 

sklepach. Zmienia się także sposób zapisywania przez studentów notatek, coraz więcej osób 

pojawia się z laptopami na uczelni. Dzięki czemu mają możliwość wysłuchania audycji np. w 

przerwie między zajęciami.  

 

 

 



 

 

 

II.     Analiza wizerunku organizacji 
 

Fundacja „Gaudeamus” została założona 15 października 2003 roku w Bydgoszczy. 

Jest organizacją pożytku publicznego. Działania Fundacji skupiają się na zaktywizowaniu 

młodych ludzi i poprzez rozwój ich talentu i osobowości zachęceniu ich do twórczych działań 

na rzecz rozwoju nauki i kultury. Jej działania skupiają się na wypromowaniu młodych 

talentów. Fundacja Gaudeamus ma już na swoim koncie organizację wielu podobnych 

imprez, zorganizowała m.in. „Child Of Classic And Dubstep” , koncert „Motyle dla Ani” oraz 

"Otwieramy się na sztukę wokół nas". Wydarzenia te zawsze były strzałem w dziesiątkę 

zarówno pod względem finansowym, promocyjnym jak i frekwencyjnym. Należy też 

zaznaczyć, że Fundacja Gaudeamus swoją działalność Fundacja kieruje do studentów, 

absolwentów, pracowników i sympatyków Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy oraz do 

społeczności regionu.  

Fundacja skupia się w swoich działaniach na studentach. Zachęca a także wspiera ich 

w realizacji nowatorskich projektów. Nasz projekt również pragnie zgromadzić nie tylko jak 

największą ilość słuchaczy ale także młodych ludzi chcących wyrazić siebie poprzez pracę w 

radiu. Dzięki ogromnemu doświadczeniu jakie posiada Fundacja Gaudeamus mamy pewność 

o profesjonalnych i rzetelnym nadzorze naszego projektu podczas jego tworzenia a także w 

czasie realizacji.  

Głównym celem Fundacji jest pozyskiwanie środków z różnych źródeł, które 

przeznaczane są m.in. na pomoc w kształceniu osób uzdolnionych, które bez tych środków 

nie mogłyby podjąć bądź kontynuować nauki. Promuję ona także kulturę akademicką oraz 

idee wolontariatu, która w obecnych czasach niestety zanika. Wspierania oraz integracja 

osób niepełnosprawnych zachęca je do podejmowania studenckich inicjatyw.  

 

 

 

 



 

 

 

III.    Formułowanie celów i rezultatów 

 

1. Cele ogólne i szczegółowe 

W naszym projekcie chcemy zwrócić uwagę na potencjał, jaki drzemie w radiach 

studenckich. Wzbudzić zainteresowanie studentów bydgoskich uczelni. Ze względu na 

szeroką dostępność do internetu nasze radio jest w stanie dotrzeć do dużego grona 

odbiorców. W obecnych czasach radia studenckie są zepchnięte na drugi plan. Szkoda, 

ponieważ osoby, które tworzą audycję oraz koordynują całe radio są kopalnią ciekawych i 

nowatorskich pomysłów. Poprzez radio możemy dotrzeć do dużego grona studentów i 

przekazywać im najważniejsze informację dotyczące życia uczelni oraz środowiska 

studenckiego. Wykładowcy poprzez radio mają możliwość nawiązywania lepszego kontaktu 

ze studentami. W naszym projekcie chcemy pokazać studentom kulturoznawstwa, że oni 

sami moją możliwość kreowania radia poprzez swoje pomysły i aktywność. W obecnych 

czasach pracodawcy oczekują od nas doświadczenia od razu po ukończeniu studiów. Niestety 

nie zawsze jesteśmy w stanie je zdobyć. Radio umożliwia praktykę, wyszlifowanie własnego, 

indywidualnego kunsztu dziennikarskiego. Jednak nie skupiamy się tylko w naszym projekcie 

na tych studentach. Pragniemy też zainteresować studentów takich kierunków jak:  

 Socjologia 

 Turystyka i rekreacja 

 Filologii  

Projekt porusza problem zepchnięcia na dalszy plan studenckich rozgłośni. Większości 

studentom radia prowadzone przez ich rówieśników kojarzą się negatywnie. Odbierane są 

jako nudne i zacofane twory internetowe. Mało osób tak naprawdę zdaję sobie sprawę z 

treści ramówki lub, że radio w ogóle istnieje na terenach uczelni. Chcemy także zintegrować 

ze sobą pozostałe radia akademickie, ponieważ tworząc wspierającą się grupę możemy 

odnieść większy i pewniejszy sukces. Mamy zamiar wzbudzić zainteresowanie także 

wolontariatem. Aby student nie był tylko biernym uczestnikiem zajęć na uczelni ,ale także 

stawiał na swój rozwój. Radio umożliwia udział w dodatkowych zajęciach poświęconych 



dziennikarskiemu warsztatowi pracy jakim jest głos oraz dykcja. Poprzez angażowanie 

studentów oraz naszych słuchaczy chcemy budować i wspierać kulturę akademicką.  

Pragniemy też podzielić się z innymi nasza pasją oraz zarazić ich naszym entuzjazmem 

i zamiłowaniem do radiowych inicjatyw.  

2. Cele krótkoterminowe i długoterminowe. 

 

Cele krótkoterminowe: 

 Nabór nowych studentów chcących tworzyć radio. 

 Zorganizowanie audycji na Wyspie Młyńskiej. 

 Zorganizowanie imprezy końcowej w Laser Fight. 

 Zaprezentowanie dotychczasowych działaczy radia KampusOn.  

Cele długoterminowe: 

 Rozwój radia i jego wypromowanie. 

 Wzbudzenie zainteresowania studentów z innych uczelni. 

 Zaangażowanie studentów naszej uczelni do rozwijania swoich dziennikarskich pasji. 

 Podjęcie współpracy z innymi radiami akademickimi. 

 Zwiększenie liczby słuchaczy audycji.  

3. Rezultaty miękkie   

 Integracja studentów zaangażowanych w działalność radiową takich stacji jak 

KampusOn, Megafon oraz Radio Uniwersytet, 

 Zwiększenie aktywności studentów w kulturze akademickiej, 

 Poszerzenie wiedzy w dziedzinie realizacji projektów wśród studentów- 

organizatorów, 

 Nawiązanie nowych znajomości pozwalających na zdobycie nowych radiowych 

doświadczeń. 

 

4. Rezultaty twarde 

 Liczba osób biorących udział w audycji na Wyspie Młyńskiej oraz imprezie w Laser 

Fight, 



 Zarejestrowanie większej ilości słuchaczy podczas cotygodniowych audycji,  

 Liczba artykułów w gazetach, na portalach internetowych oraz innych publikacji, 

 Nagrana audycja z dnia 14 czerwca 2012. 

 

 

IV.     Definiowanie grup docelowych i tworzenie mapy medialnej 

 

1.Opis grup docelowych 

Radio KampusON skierowane jest do studentów. Zależy nam na dotarciu do osób 

studiujących na naszej uczelni a także na innych bydgoskich uczelniach. Naszymi docelowymi 

odbiorcami będą przede wszystkim studenci Wyższej Szkoły Gospodarki, Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego i Kujawsko Pomorskiej Szkole Wyższej. Natomiast pośrednimi 

odbiorcami będzie prasa i portale lokalne, mieszkańcy Bydgoszczy  

i studenci innych uczelni niewymienionych wyżej.  

Segmentacja:  

Segmentem, w jaki chcemy skierować ofertę internetowego radia KampusON są 

studenci Wyższej Szkoły Gospodarki oraz innych uczelni, ponieważ na terenie kampusu łatwo 

do nich dotrzeć. Studenci posiadają wszechstronne zainteresowania, dlatego dzięki audycji, 

jakie prowadzone są w czasie tygodnia mamy możliwość zwrócenia ich uwagi. Osoby młode, 

kreatywne mogą zaangażować się w działalność radia poprzez np. prowadzenie autorskiego 

programu w rozgłośni. Studenci mają szeroki dostęp do internetu, więc odbiór naszego radia 

nie stanowi dla nich problemu. Chcą wiedzieć, co się dzieje w ich środowisku a także 

posłuchać dobrej muzyki – my wychodzimy im naprzeciw poprzez formę naszych audycji. 

Także sama realizacja projektu KampusOn Night vol.3, która przybierzę formę imprezy 

zachęci studentów do udziału.  

Młodzi ludzie w dzisiejszych czasach są wręcz uzależnieni od internetu i korzystają z niego 

przez większość swojego wolnego czasu. Dzięki temu, że nasze radio nadaje przez łącze 

internetowe w łatwym sposób możemy do nich dotrzeć. Skupiamy się na studentach 

czterech kierunków studiów: 



 Kulturoznawstwo  

Studenci tego kierunku cechują się wyjątkową aktywnością w życiu studenckim. Podejmują a 

także tworzą wiele nowych inicjatyw na terenie bydgoskich uczelni. Ich upodobania w 

sposób szczególny zwrócone są ku kulturze. Poszukują nowych rozwiązań i innowacji w 

instytucjach zajmujących się obszarami kulturowymi. Większość studentów podejmuje studia 

posiadając już ukierunkowane zainteresowania. Dzięki możliwościom uczelni mogą 

realizować swoje pasję. Szczególnie specjalizacja dziennikarska na tym kierunku pragnie 

spróbować większości sposobów przekazu medialnego. Dołączenie do radia KampusOn 

sprawi, że rozwiną się w kierunku dziennikarstwa radiowego. Większość praktyk 

oferowanych przez radia w Bydgoszczy nie zapewnia autorskiej audycji. Student wykonuje 

małoznaczące i rozwijające czynności. Podejmując współpracę z radiem otrzymuje 

niezależność i wolną rękę do własnych działań, co dla studenta kulturoznawstwa staje się 

ogromnym plusem. Dzięki temu mamy możliwość przyciągnięcia ich uwagi i zachęcenia do 

współpracy poprzez ich udział w zaplanowanych przez nas wydarzeniach.  

 Socjologia  

„Socjologia zajmuje się badaniem funkcjonowania społeczeństwa i jego zmian. Zajmuje się 

różnorodnością kulturową oraz problematyką tożsamości człowieka we współczesnym 

świecie. Socjolog bada społeczne procesy i struktury, więzi międzyludzkie.„ 

Kierunek studiów w pewnym stopniu zbliżony do kulturoznawstwa, jednak tu studenci 

skupiają się na procesach społecznych, które kształtują kulturę. Jest to szerokie pole popisu 

jeśli chodzi o przeprowadzanie różnych socjologicznych eksperymentów. Sami radiowcy 

poddają się wielu procesom, które zasiniają więzi pomiędzy nimi. Socjolog w radiu ma 

możliwość bezpośredniego badania interesujących do problemów. Dzięki dostępnego w 

radiu sprzętowi będą mieli możliwość tworzenia reportażu i obycie się ze współpracą z 

drugim człowiekiem. Zapoznając się ze środowiskiem socjologów napotkać się można na 

takie stwierdzenie:  

"-Po czym poznać studenta socjologii? 

 -Po odleżynach"  

Oczywiście stwierdzenie należy potraktować z przymrużeniem oka, ponieważ studenci tego 

kierunku posiadają niesłychanie szerokie pole działania w swoim zawodzie. W środowisku 



studenckim uważani są za mało aktywnych. Mamy zamiar przyciągnąć ich uwagę poprzez 

audycję na Wyspie Młyńskiej. Zgromadzeni tam ludzie będą dla nich świetnym obiektem 

badań, kiedy człowiek robi krok do tyłu. Wycofuje się z kultury masowej i bezmyślnego 

skakania po stronach internetowych. Kiedy włącza studenckie radia i ma możliwość bycia 

pochłoniętym audycją skierowaną do jego upodobań.  

 Turystyka i rekreacja 

Studenci cechujący się wzmożoną aktywnością zwłaszcza w  weekendy. Wielu z nich podczas 

trwania studiów odbywa praktyki w różnych zakątkach świata bo co pozwala im na dokładne 

poznanie wielu kultur. Ten segment opiera swój czas wolny na rozrywce. Szuka tanich a 

zarazem przyjemnych rozrywek. Dlatego dla tych studentów przygotowana jest impreza, 

która odbędzie się w Laser Fight. Udział w imprezie jeżeli dnia poprzedniego uczestniczyli w 

audycji będzie darmowy. Dzięki klubowi w jakim odbędzie się impreza będą mieli możliwość 

posłuchania dobrej, tanecznej muzyki, napić się ulubionych trunków oraz skorzystać z oferty 

samego klubu. Studenci tego kierunku nie chętnie angażują się w imprezy kulturalne ze 

względu na to, że uważają je za nudne. Nie do końca też są dobrze poinformowani o tym co 

dzieję się w Bydgoszczy jeśli chodzi o kulturę. Dzięki naszej odsłonie radia chcemy zmienić ich 

zdanie. Pokazać, że studenckie inicjatywy nie są nudne ani odbiegającą jeśli chodzi o 

tematykę ich zainteresowań. Dzięki ich zaangażowaniu radiowcy oraz słuchacze mogą 

poszerzyć swoje horyzonty. Wierzymy, że w studentach turystki i rekreacja drzemie 

potencjał, który trzeba pobudzić uderzając w ich zainteresowania.  

 Filologia  

Studenci o otwartych umysłach. Skupieni są na samokształceniu i pogłębianiu swoich 

językowych umiejętności. Dzięki mnogości filologii stanowią oni dla nas ciekawy segment, 

który w przyszłości mógłby urozmaicić nasze audycję o bardzo ciekawe akcenty a także 

poszerzyć liczbę odbiorców. Na terenie bydgoskich uczelni przewija się wielu studentów 

spoza granic naszego kraju, którzy korzystają na przykład z uroków Erazmusa. Dzięki 

zaangażowaniu studentów z różnych filologii moglibyśmy stworzyć audycję specjalnie dla 

nich. Od przybliżania im naszej kultury poprzez nawiązywanie do ich tradycji. Dzięki świetnie 

przygotowanemu pod względem językowym i merytorycznym studentów wyszlibyśmy na 

przód ich potrzebą. Problem tkwi jednak w studentach filologii. Ze względu na dużą ilość 



zajęć niechętnie znajdują czas na dodatkowe zajęcia. Nie uważają radia za narzędzie ich 

samorealizacji, uważają je za mało przydatne. Chcemy rozbudzić ich ciekawość poprzez 

radiowęzeł. Nadając w ciągu dnia krótkie informacje zachęcające ich do współpracy w 

różnych językach. Uważamy to za akcent, który na pewno wyłapią z uczelnianego gwaru.  

2.      Mapa medialna  

 

 

Powyżej wymienione zostały media z którymi mamy zamiar nawiązać kontakt. Na 

największe wsparcie liczymy, że strony naszych patronatów jakimi są City Bydgoszcz 

(http://www.citybydgoszcz.pl/ ) oraz Radio PiK (http://www.radiopik.pl/ ). Mamy tutaj na 

myśli zareklamowanie w swoich publikacjach oraz audycjach naszego projektu. 

Prezentowanie także naszej muzycznej wizytówki. Umieszczenie przed a także po całym 

wydarzeniu krótkich wywiadów z twórcami projektu a także jego uczestnikami. Ze względu 

na chęć zaangażowania innych akademickich rozgłośni w Bydgoszczy zwrócimy się także do 

Radia Megafon (http://megafon.kpsw.eu/ ) oraz Radia Uniwersytet 

(http://www.radiouniwersytet.pl/ ), aby w swoich audycjach wspomnieli o naszej inicjatywie 

a także sami zechcieli zaangażować się w dalsze działania.  

Mamy pewność co do zainteresowania się tym co będzie działo się 14 i 15 czerwca 

przez bydgoski portal MMBydgoszcz ( http://www.mmbydgoszcz.pl ). W większości jest on 

tworzony przez młodych studentów, którzy wyłapują różnego rodzaju inicjatywy 

bydgoszczan na różnych płaszczyznach. Ze względu na objęcie przez miasto Bydgoszcz 

patronatu nad naszym projektem, liczymy także na wsparcie w postaci krótkich notek o 

http://www.citybydgoszcz.pl/
http://www.radiopik.pl/
http://megafon.kpsw.eu/
http://www.radiouniwersytet.pl/
http://www.mmbydgoszcz.pl/


naszych działaniach na portalu Bydgoszcz miasto( http://www.bydgoszcz.pl/ ). Chcemy także 

zwrócić uwagę reporterów Expressu Bydgoskiego (http://www.express.bydgoski.pl/ ), 

ponieważ porusza on głównie wydarzenie dziejące się w naszym mieście. Co prawda w 

mniejszym stopniu, jednak liczymy także na zaangażowanie ze strony Telewizji Polskiej 

(http://www.tvp.pl/bydgoszcz ), która posiada swój oddział w Bydgoszczy. Wyrażamy 

nadzieję na stworzenie krótkiej relacji z 14 i 15 czerwca 2012 roku.  

V.      Marketing mix 
 

1. Produkt   

KampusOn vol. 3 jest kontynuacją rozpoczętego przed dwoma laty projektu, który ma 

na celu promowanie studenckiej aktywności w akademickich radiach internetowych. 

Skupiamy się na wspieraniu młodych talentów oraz poszukiwaniu nowych radiowców 

chętnych do tworzenia swoich autorskich audycji. Dla rozbudzenia zainteresowania tym 

tematem tworzymy dwa wydarzenia, które przybliżą studentom oraz mieszkańcom 

Bydgoszczy idee nam przyświecające. Wychodzimy naprzeciw studentom, którzy mają 

możliwości i potencjał aby wypromować się właśnie przez radio akademickie. Na przestrzeni 

ostatnich lat, niestety zostały one wyparte.  Niewielka cześć także środowiska akademickiego 

zdaje sobie sprawę z istnienia w ogóle takich studenckich rozgłośni.  

Radio odpowiada na wszystkie potrzeby studenta jeśli chodzi o bieżącym 

informowaniu na temat studenckiego środowiska. Zapewniamy naszemu odbiorcy rozrywkę 

w postaci tematycznych audycji na przykład dotyczących filmu. Nasz czas antenowy jest 

całodobowy, więc można nas słuchać o każdej porze dnia i nocy. Dodatkowo pojawiają się 

serwisy informacyjne dotyczące sportu oraz tego co obecnie dzieje się ciekawego i 

skierowane jest dla studentów. Mogą oni też odwiedzać naszą stronę internetową oraz profil 

na Facebooku aby być na bieżąco ze wszystkimi newsami dotyczącymi projektu.  

Forma w jakiej chcemy zachęcić nasz segment docelowy ułatwia nam nawiązanie z 

nimi bezpośredniego kontaktu. Studenci przepadają za imprezami, zwłaszcza tymi które 

odbywają się w weekend.  

http://www.bydgoszcz.pl/
http://www.express.bydgoski.pl/
http://www.tvp.pl/bydgoszcz


 

2.Cena  

Udział w całym projekcie tak jak w poprzednich latach dla naszych odbiorców jest 

całkowicie bezpłatny. Na tle innych wydarzeń, które mają miejsce w zbliżonym czasie 

wypadamy bardzo dobrze, ponieważ większość z nich jest płatne. Nie pobieramy żadnych 

opłat za uczestnictwo w audycji oraz na imprezie następnego dnia. Naszym segmentem 

docelowych są studenci poszczególnych kierunków studiów. Biorąc pod uwagę sytuacje 

finansową większości z nich, brak opłaty „za wejście” jest niewątpliwym atutem. Zwłaszcza, 

że mamy za sobą dwie poprzednie, udane edycje KampusON Night. Cena, a raczej jej brak nie 

wpływa tutaj na jakość oferowanych atrakcji. Uczestnicy będą mieli okazję posłuchać prężnie 

rozwijającego się bydgoskiego producenta muzycznego znanego z takiego kawałka jak „Na 

raz”, czyli Moosaka. Darmowe w naszym przypadku wcale nie oznacza gorsze.  

 

3. Dystrybucja  

  W przekazie szerszej publiczności całego wydarzenia pomoże nam „Sound Project”, 

który zaopatrzy nas w sprzęt podczas audycji na Wyspie Młyńskiej oraz podczas imprezy w 

klubie Laser Fight. Wcześniejsze rozeznanie na temat firmy nagłaśniającej upewniło nas w 

bezproblemowym przebiegu wszystkich wydarzeń. Także jeśli chodzi o miejsce odbycia się 

drugiej części projektu – Laser Fight – jest to nasz partner, który od dłuższego czasu 

współpracuje z naszym radiem i zaopatruje je w wejściówki na swoje usługi. Kanały naszej 

dystrybucji są bezpośrednie co zapewnia: 

 Szybki przebieg informacji. 

 Czytelność przekazu. 

 Pełna kontrola nad produktem. 

Mamy zamiar stymulować naszych odbiorców poprzez rozprzestrzenienie informacji o 

naszym radiu, które zachęcą ich do uczestniczenia w audycjach. Nawiążemy i będziemy 

podtrzymywać więź  z osobami, które wykażą szczególne zainteresowanie KampusOn.  



 

4. Promocja  

 Promocja wydarzenia na internetowej platformie – ISAPS.  Studenci WSG mają obowiązek 

zaglądania na tą platformę, co wiąże się z tym, że promocja wydarzenia powinna zostać 

zauważona przez znaczną grupę studentów. Dodatkowym plusem tego rodzaju promocji 

jest jego darmowa forma, Wyższa Szkoła Gospodarki, jako uczelnia pro studencka wspiera 

inicjatywy wychodzące od społeczności akademickiej. 

 Reklama w internetowym serwisie społecznościowym Facebook – serwis skupia dzisiaj 

ponad 500 milionów ludzi z całego świata. Dzięki serwisowi do udziału w imprezie można 

zaprosić każdego użytkownika, a Internet jest tak rozpowszechnionym medium, że 

informacje o koncercie mogą przybrać formę rozprzestrzeniania się wirusa.  

 Do promocji posłuży nam także uczelniany radio węzeł, który umieszczony jest w samym 

centrum kampusu uczelni (budynek A i B).  

 Audycje prowadzone, przez naszych dziennikarzy również posłużą do promocji naszego 

przedsięwzięcia. 

 Promocja poprzez wsparcie nas przez naszych patronów medialnych. 

 W prasie i portalach lokalnych pojawią się wzmianki promujące nasze wydarzenie. 

 Reklama mobilna w postaci busa z zamocowanym banerem promującym KampusON 

Night vol. 3. Bus będzie się zatrzymywał w różnych miejscach, gdzie będziemy nagłaśniać 

naszą działalność. 

 W celu zdobycia partnerów chętnych współpracować z naszym projektem będziemy 

rozsyłać „muzyczną pocztówkę’. Krotki spot, który zawierać będzie najważniejsze 

informacje o tym, co i jak chcemy osiągnąć.  

 

 

VI.     Harmonogram 

 

LUTY, MARZEC 

 Promowanie projektu oraz zachęcenie do udziału w 

imprezie poprzez cotygodniowe audycję. 

 Utworzenie „wydarzenia” na portalu Facebook. 

 Nagranie muzycznej pocztówki. 

 Zawarcie umowy z klubem (Mózg, Egist lub Moralista) 



 Zawarcie umów z partnerami medialnymi. 

 Zwrócenie się do Urzędu Miasta w celu otrzymania jego 

patronatu. 

 Uzyskanie zgody Urzędu Miasta na przeprowadzenie 

audycji na Wyspie Młyńskiej. 

 

KWIECIEŃ 

 Realizowanie dalszej promocji poprzez radio oraz 

radiowęzeł szczególnie audycji, która ma odbyć się na 

Wyspie Młyńskiej. 

 Podpisanie umów z muzykami występującymi 15 

czerwca. 

 Promowanie poprzez ISAPS oraz fanpage na Facebooku 

oraz oficjalnej stronie radia. 

 

MAJ 

 Promowanie imprezy oraz zachęcenie do udziału w 

budowaniu ramówki poprzez cotygodniowe audycję. 

 Promowanie poprzez ISAPS oraz fanpage na Facebooku 

oraz oficjalnej stronie radia. 

 Reklama z użyciem busa i promowaniem wydarzeń w 

różnych miejscach w Bydgoszczy. 

 Podpisanie umowy z firmą nagłaśniającą oraz 

oświetleniową. 

 

CZERWIEC 

 

 Zrealizowanie audycji na żywo w obrębie Wyspie 

Młyńskiej 14 czerwca 2012 roku. 

 Przybycie na miejsce o godzinie 12 oraz 

rozstawienie sprzętu nagłośniającego. 

 Początek audycji o godzinie 15, powinna ona 

potrać około godziny. 

 Wolontariusze w obrębie Starego Rynku oraz 

Wyspy Młyńskiej rozdawać będą wejściówki na 

imprezę, która wydarzy się następnego dnia. 

 15 czerwiec klub Mózg, Egoist lub Moralist będzie dniem 

imprezy KampusON Night vol.3 

 Wstęp bezpłatny 

 16: 00 – rozstawienie się ekipy z nagłośnieniem 

oraz oświetleniem (Sound-Project). 

 18: 00 – przybycie dj-ów oraz próba sprzętu 

(Moosak, Screwboll, Unclassified Cell) 

 Godzina 20: 00 przewidywalne rozpoczęcie 

imprezy. W tym czasie zaprezentują się studenci 



związani z naszą uczelnią. 

 Zakończenie imprezy około 01. 

 

 

 

VII.    Podział zadań 
 

RODZAJ ZADANIA 
OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

CZAS 

REALIZACJI 

Stworzenie umów partnerskich Adrianna Lamparska Do 1 marca 

Stworzenie wniosków o dofinansowanie Adrianna Lamparska Do 1 marca 

Pozyskanie sponsorów i partnerów imprezy 
Adrianna Lamparska 

Maciej Grochowski 
Do 20 marca 

Zamówienie i opłacenie wykonawców Adrian Pawłowski 
Do 30 

kwietnia 

Wynajęcie klubu pod imprezę 

Adrianna Lamparska 

Maciej Grochowski 

Adrian Pawłowski 

 

Do 30 

kwietnia 

Wynajęcie fotografa 

 

Adrianna Lamparska 

 

 

Do 30 

kwietnia 

Zlecenie i opłacenie projektanta plakatów i zaproszeń 

Adrian Pawłowski 

Adrianna Lamparska 

Maciej Grochowski 

 

Do 30 

kwietnia 

Rozklejanie plakatów, rozdawanie zaproszeń, 

Adrian Pawłowski 

Adrianna Lamparska 

Maciej Grochowski 

 

Do 30 

kwietnia 

Wydruk materiałów promocyjnych WSG 
Do 30 

kwietnia 

Zamieszczenie informacji o koncercie na Isapsie i 

Stronie głównej WSG, stronie radia KampusON i 

Facebook 

Adrian Pawłowski 

 

Do 30 

kwietnia 



Zamieszczenie informacji o koncercie w mediach Maciej Grochowski 
Do 30 

kwietnia 

Wynajęcie Busa do reklamy 
Adrian Pawłowski 

 

Do 30 

kwietnia 

 

 

VIII.   Budżet 
 

RODZAJ ZADANIA 
OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

CZAS 

REALIZACJI 

PRZEWIDYWANY 

KOSZT 

Stworzenie umów partnerskich Adrianna Lamparska Do 1 marca 
5 h x 15 zł 

75 zł 

Stworzenie wniosków o 

dofinansowanie 
Adrianna Lamparska Do 1 marca 

4h x 15 zł 

60 zł 

Pozyskanie sponsorów i 

partnerów imprezy 

Adrianna Lamparska 

Maciej Grochowski 

Do 20 

marca 

5h x 15 zł 

75 zł 

Zamówienie i opłacenie 

wykonawców 
Adrian Pawłowski 

Do 30 

kwietnia 
1500zł 

Wynajęcie klubu pod imprezę 

Adrianna Lamparska 

Maciej Grochowski 

Adrian Pawłowski 

 

Do 30 

kwietnia 

 

1000 zł 

Wynajęcie fotografa 

 

Adrianna Lamparska 

 

 

Do 30 

kwietnia 

 

6h x 35zł 

210 zł 

Zlecenie i opłacenie projektanta 

plakatów i zaproszeń 

Adrian Pawłowski 

Adrianna Lamparska 

Maciej Grochowski 

 

Do 30 

kwietnia 

 

500zł 

Rozklejanie plakatów, rozdawanie 

zaproszeń, 

Adrian Pawłowski 

Adrianna Lamparska 

Maciej Grochowski 

 

Do 30 

kwietnia 

 

4h x 15zł 

60 zł 

Wydruk materiałów 

promocyjnych 
WSG 

Do 30 

kwietnia 
300zł 



Zamieszczenie informacji o 

koncercie na Isapsie i Stronie 

głównej WSG, stronie radia 

KampusON i Facebook 

Adrian Pawłowski 

 

Do 30 

kwietnia 

1h x 15 zł 

15 zł 

Zamieszczenie informacji o 

koncercie w mediach 
Maciej Grochowski 

Do 30 

kwietnia 
300zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAMPUSON NIGHT VOL.3 
 

Wiemy, co jest grane! 
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Prośba o objęcie patronatu medialnego 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o objęcie patronatu medialnego nad imprezą o nazwie „KampusON 
Nigth vol. 3”. Impreza odbędzie się 14 oraz 15 czerwca w dwóch miejscach. Pierwsza odsłona to 
audycja na żywo, która zorganizowana będzie na Wyspie Młyńskiej. Drugą odsłoną jest impreza w 
bydgoskim klubie Laser Fight. W naszym projekcie zależy nam aby zwrócić uwagę studentów i 
mieszkańców Bydgoszczy na potencjał jaki tkwi w studenckich radiach internetowych.  Głęboko 
wierzymy, że Radio PiK jak propagator lokalnych inicjatyw kulturalnych wesprze naszą imprezę 
poprzez: 
 

1. Umieszczenie informacji dotyczącej audycji na Wyspie Młyńskiej.  
2. Zamieszczenie na stronie internetowej Radia Pik informacji o imprezie pod nazwą „KampusON 

Night vol 3” w okresie od 14 czerwca 2012 do 15 czerwca 2012, wraz z logo organizatora imprezy.  
3. Zamieszczenie krótkiej relacji z imprezy pod nazwą „KampusON Nigth vol. 3” na stronie 

internetowej Radia Pik i nadanie krótkiej relacji na antenie Radia. 

W zamian jako organizatorzy możemy zaoferować:  

1. Nadanie Radiu PiK statutu Patrona medialnego.  
2. Umieszczenie logo i nazwy Radia Pik we wszystkich publikacjach własnych związanych z imprezą 
pod nazwą „KampusON Night vol. 3”w których wymieniani będą patroni i sponsorzy. 

  

 

Mamy nadzieję na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby i wsparcie medialne ze strony radia.  

 

Z wyrazami szacunku,  

 

Adrianna Lamparska  

Maciej Grochowski 

 Adrian Pawłowski  



            

  Bydgoszcz, 20.01.2012r. 

Redaktor naczelny City Bydgoszcz 
Weronika Bogusławska 

 
             
                   RADIO KAMPUSON 

Ul. Królowej Jadwigi 14 
85-229 Bydgoszcz 

 

      
 

 
     
       

Prośba o objęcie patronatu medialnego 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o objęcie patronatu medialnego nad imprezą o nazwie „KampusON 
Nigth vol. 3”. Impreza odbędzie się 14 oraz 15 czerwca w dwóch miejscach. Pierwsza odsłona to 
audycja na żywo, która zorganizowana będzie na Wyspie Młyńskiej. Drugą odsłoną jest impreza w 
bydgoskim klubie Laser Fight. W naszym projekcie zależy nam aby zwrócić uwagę studentów i 
mieszkańców Bydgoszczy na potencjał jaki tkwi w studenckich radiach internetowych.  Głęboko 
wierzymy, że gazeta City Bydgoszcz jak propagator lokalnych inicjatyw kulturalnych wesprze naszą 
imprezę poprzez: 
 

1. Umieszczenie informacji dotyczącej audycji na Wyspie Młyńskiej.  
2. Zamieszczenie w majowych oraz czerwcowych wydaniach City Bydgoszcz informacji o 

imprezie pod nazwą „KampusON Night vol.3”.  
3. Zamieszczenie krótkiej relacji z imprezy pod nazwą „KampusON Nigth vol.3” na stronie 

internetowej gazety oraz pierwszym następującym po wydarzeniu czerwonym numerze City 
Bydgoszcz relacji z przebiegu projektu. 

W zamian jako organizatorzy możemy zaoferować:  

1. Nadanie gazecie City Bydgoszcz statutu Patrona medialnego.  
2. Umieszczenie logo i nazwy City Bydgoszcz we wszystkich publikacjach własnych związanych z 
imprezą pod nazwą „KampusON Night vol. 3”w których wymieniani będą patroni i sponsorzy. 

  

 

Mamy nadzieję na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby i wsparcie medialne ze strony gazety.  

 

Z wyrazami szacunku,  

 

Adrianna Lamparska  

Maciej Grochowski 

 Adrian Pawłowski 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMOWY PATRONACKIE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Polskie Radio Pomorza i Kujaw S.A. 
Ul. Gdańska 48/50 
85-006 Bydgoszcz 

RADIO KAMPUSON 
Ul. Królowej Jadwigi 14  
85-229 Bydgoszcz 

 
                                                      

Umowa patronacka zawarta w Bydgoszczy, dnia ................r. pomiędzy: KampusON,  

z siedzibą w Bydgoszczy ul. Królowej Jadwigi 14 zarejestrowanym/zarejestrowaną 

w..............................................................................................  

Nr rej. .................................................................................................................................. 

NIP.................................................REGON ................................................................................ 

reprezentowanym/reprezentowaną przez: Radio KampusON  

zwanym/zwaną dalej Organizatorem  

 

a Radiem PiK, z siedzibą w Bydgoszczy, ulica Gdańska 48/50, 

zarejestrowanym/zarejestrowaną 

w..............................................................................................  

Nr rej. 

........................................................................................................................................... 

NIP.................................................REGON................................................................................. 

reprezentowanym/reprezentowaną przez: Jerzego Andersa 

zwanym/zwaną dalej Patronem  

 

Strony postanawiają co następuje:  

 

 

                                                                       § 1  

Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy w ramach patronatu medialnego 

Radia Pik nad imprezą kulturalną „KampusON Nigth vol.3”., która odbędzie się w  bydgoskim 

klubie Laser Fight  w okresie od 14 czerwca 2012 roku do 15 czerwca 2012 roku. 

 

                                                                        § 2 

 Organizator zobowiązuje się do:  

1. Nadania Radiu PiK statutu Patrona medialnego.  

2. Umieszczenia logo i nazwy Radia Pik we wszystkich publikacjach własnych związanych z 

imprezą pod nazwą „KampusON Nigth vol.3”.w których wymieniani będą patroni i sponsorzy.  

 

                                                                         § 3  

Patron zobowiązuje się do:  

1. Nadania na antenie Radia PiK krótkiego spotu reklamującego koncert, treść spotu zostanie 

dostarczona przez Organizatora. 

2. Zamieszczenie na stronie internetowej Radia PiK informacji o imprezie pod nazwą 

„KampusOn Night vol.3” w okresie od 14 czerwca 2012 do 15 czerwca 2012, wraz z logo 



organizatora imprezy.  

3. Zamieszczenie krótkiej relacji z imprezy pod nazwą „KampusON Night vol.3”.na stronie 

internetowej Radia PiK i nadanie krótkiej relacji na antenie Radia. 

                                                                         § 4  

Współpraca Stron ma charakter bezgotówkowy i bezfakturowy.  

 

                                                                         § 5  

Porozumienie wygasa po wywiązaniu się Stron ze wszystkich zobowiązań z niego 

wynikających. 

                                                                         § 6  

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania 

formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

 

                                                                         § 7  

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron.  

 

 

                                 

 

 Patron: Radio PiK                                           Organizator: Radio KampusOn 

 

 

 

Załączniki: 

Opis imprezy kulturalnej pod nazwą „KampusON Nigth vol.3”. 

 

 

 

 

 

 



PROJEKT DYPLOMOWY: KAMPUSON NIGHT VOL.3 

 

Nasze radio KampusOn działa od 2009 roku z ramienia Wyższej Szkoły Gospodarki w 

Bydgoszczy. Standardowo audycje odbywają się 5 razy w tygodniu i trwają mniej więcej 

godzinę lub dwie. Średnia ilość słuchaczy wynosi w zależności od audycji i godziny, w jakiej 

się ona odbywa, średnio na jedną audycję przypada 18 słuchaczy. Radio dysponuje 

całodobowym czasem antenowym. Jest ono w 100% tworzone i prowadzone przez 

studentów WSG, UKW oraz KPSW. Niedzielna audycja „Czester& Grocho” prowadzona jest 

przez Adriana Pawłowskiego i Macieja Grochowskiego, której głównym tematem są imprezy i 

wydarzenia w naszym regionie, ale nie tylko. W poniedziałek audycję „Z grubej rury” 

prowadzą Paweł Pochylski i Waldemar Bujny, która porusza filozoficzne aspekty życia. Zaraz 

po nich serwis sportowy prowadzi Paweł. Sportową audycję prowadzi także Mateusz Mazur 

o wdzięcznym tytule„ W 60 minut dookoła sportu”. Tydzień kończy „Filmiada”, którą 

prowadzi Adrianna Lamparska. W ciągu tygodnia odbywają się też inne audycje np. „Fabryka 

dobrego rapu”. Jeśli chodzi o zaplecze tematyczne oraz muzyczne naszego radia jest ono 

różnorodne, dzięki czemu każdy znajdzie coś siebie. Radio posiada własną stronę 

internetową oraz fanpage na popularnym serwisie społecznościowym Facebook.  

 

  

Naszymi głównymi konkurentami są radia typu „Eska”, „ RMF FM”, „ZET” a także 

inne, które można słuchać zarówno drogą radiową oraz internetową. Radia te przyciągają 

ogromne ilości słuchaczy. Niestety ich głównym celem jest nastawienie na muzykę 

komercyjną oraz masowość reklam i audycji w rzeczywistości o niczym. Radia studenckie są 

kierowane bezpośrednio do studentów poszczególnych kierunków studiów, dzięki czemu 

każdy słuchacz znajdzie audycję spełniającą jego kryteria dotyczące treści a także muzyki.  



W środowisku akademickim działają jeszcze dwa radia internetowe, czyli Megafon 

(KPSW) oraz Radio Uniwersytet (UKW). Ilość osób słuchających ich audycji jest bardzo 

zbliżona do naszej. Ich ramówki może i są bardziej rozbudowane od naszej, ale żadna z tych 

rozgłośni nie może się poszczycić udaną imprezą promującą radio, którą my już mamy na 

swoim koncie. W zeszłym roku miała już miejsce przygotowana przez nas impreza 

KampusON, Vol. 2, która odbyła się w klubie Bowling Planet w Świeciu i cieszyła się bardzo 

dużym powodzeniem. Radio Megafon powstało w tym samym roku, co nasze (2009). Ze 

strony ich radia wynika, że audycje odbywają się codziennie po kilka razy, prowadzone są 

przez studentów, licealistów a także wykładowców. Radio Uniwersytet działa już od 2007 

roku i skupia głównie studentów oraz wykładowców. Ich audycje nadawane są wyłącznie w 

godzinach popołudniowych. Wyżej wymienione radia uważamy na naszych potencjalnych 

partnerów, w studenckim środowisku radiowym panuję dość wysoka rotacja, jeśli chodzi o 

wymienianie się radiowcami. Ukierunkowani jesteśmy na tych samych odbiorców, w naszych 

audycjach poruszamy podobne tematy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Redaktor naczelny City Bydgoszcz 
Weronika Bogusławska 
 
 

RADIO KAMPUSON 
Ul. Królowej Jadwigi 14  
85-229 Bydgoszcz  

Umowa patronacka zawarta w Bydgoszczy, dnia ................r. pomiędzy: KampusON,  

z siedzibą w Bydgoszczy ul. Królowej Jadwigi 14 zarejestrowanym/zarejestrowaną 

w..............................................................................................  

Nr rej. .................................................................................................................................. 

NIP.................................................REGON ................................................................................ 

reprezentowanym/reprezentowaną przez: KampusON  

zwanym/zwaną dalej Organizatorem  

 

a City Bydgoszcz, z siedzibą w Bydgoszczy,  zarejestrowanym/zarejestrowaną 

w..............................................................................................  

Nr rej. 

........................................................................................................................................... 

NIP.................................................REGON................................................................................. 

reprezentowanym/reprezentowaną przez: 

...................................................................................  

zwanym/zwaną dalej Patronem  

 

Strony postanawiają co następuje:  

 

                                                                       § 1  

Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy w ramach patronatu medialnego City 

Bydgoszcz nad imprezą kulturalną, która odbędzie się w bydgoskim klubie Laser Fight 

zwanym dalej „KampusON nigth vol 3”.w okresie od 14 czerwca 2012 roku do 15 czerwca 

2012 roku. 

                                                                        § 2 

 Organizator zobowiązuje się do:  

 

1. Nadania City Bydgoszcz statutu Patrona medialnego. 

2. Umieszczenia logo i nazwy City Bydgoszcz we wszystkich publikacjach własnych 
związanych z imprezą pod nazwą „KampusON Nigth vol 3”.w których wymieniani będą 
patroni i sponsorzy. 

 

 



 
                                                                         § 3  
Patron zobowiązuje się do:  
 
 
1. Zamieszczenia w City Bydgoszcz informacji o imprezie pod nazwą „KampusON Nigth 
vol.3”.w okresie od 14 czerwca 2012 do15 czerwca 2012, wraz z logo organizatora imprezy.  

 
2. Zamieszczenia relacji z imprezy pod nazwą „KampusON Nigth vol.3”.w czerwowym 
wydaniu gazety City Bydgoszcz.  
 
 
                                                                         § 4  
Współpraca Stron ma charakter bezgotówkowy i bezfakturowy.  
 
 
                                                                         § 5  
Porozumienie wygasa po wywiązaniu się Stron ze wszystkich zobowiązań z niego 
wynikających.  
 
 
                                                                         § 6  
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania 
formy pisemnej pod rygorem nieważności.   
 
 
                                                                         § 7 
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.  
 
 
                                 
 
    Patron: City Bydgoszcz                                                        Organizator: Radio KampusOn 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Opis imprezy kulturalnej pod nazwą „KampusON Nigth vol. 3”. 
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PROJEKT DYPLOMOWY: KAMPUSON NIGHT VOL.3 

 

Nasze radio KampusOn działa od 2009 roku z ramienia Wyższej Szkoły Gospodarki w 

Bydgoszczy. Standardowo audycje odbywają się 5 razy w tygodniu i trwają mniej więcej 

godzinę lub dwie. Średnia ilość słuchaczy wynosi w zależności od audycji i godziny, w jakiej 

się ona odbywa, średnio na jedną audycję przypada 18 słuchaczy. Radio dysponuje 

całodobowym czasem antenowym. Jest ono w 100% tworzone i prowadzone przez 

studentów WSG, UKW oraz KPSW. Niedzielna audycja „Czester& Grocho” prowadzona jest 

przez Adriana Pawłowskiego i Macieja Grochowskiego, której głównym tematem są imprezy i 

wydarzenia w naszym regionie, ale nie tylko. W poniedziałek audycję „Z grubej rury” 

prowadzą Paweł Pochylski i Waldemar Bujny, która porusza filozoficzne aspekty życia. Zaraz 

po nich serwis sportowy prowadzi Paweł. Sportową audycję prowadzi także Mateusz Mazur 

o wdzięcznym tytule„ W 60 minut dookoła sportu”. Tydzień kończy „Filmiada”, którą 

prowadzi Adrianna Lamparska. W ciągu tygodnia odbywają się też inne audycje np. „Fabryka 

dobrego rapu”. Jeśli chodzi o zaplecze tematyczne oraz muzyczne naszego radia jest ono 

różnorodne, dzięki czemu każdy znajdzie coś siebie. Radio posiada własną stronę 

internetową oraz fanpage na popularnym serwisie społecznościowym Facebook.  

 

  

Naszymi głównymi konkurentami są radia typu „Eska”, „ RMF FM”, „ZET” a także 

inne, które można słuchać zarówno drogą radiową oraz internetową. Radia te przyciągają 

ogromne ilości słuchaczy. Niestety ich głównym celem jest nastawienie na muzykę 

komercyjną oraz masowość reklam i audycji w rzeczywistości o niczym. Radia studenckie są 

kierowane bezpośrednio do studentów poszczególnych kierunków studiów, dzięki czemu 

każdy słuchacz znajdzie audycję spełniającą jego kryteria dotyczące treści a także muzyki.  
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W środowisku akademickim działają jeszcze dwa radia internetowe, czyli Megafon 

(KPSW) oraz Radio Uniwersytet (UKW). Ilość osób słuchających ich audycji jest bardzo 

zbliżona do naszej. Ich ramówki może i są bardziej rozbudowane od naszej, ale żadna z tych 

rozgłośni nie może się poszczycić udaną imprezą promującą radio, którą my już mamy na 

swoim koncie. W zeszłym roku miała już miejsce przygotowana przez nas impreza 

KampusON, Vol. 2, która odbyła się w klubie Bowling Planet w Świeciu i cieszyła się bardzo 

dużym powodzeniem. Radio Megafon powstało w tym samym roku, co nasze (2009). Ze 

strony ich radia wynika, że audycje odbywają się codziennie po kilka razy, prowadzone są 

przez studentów, licealistów a także wykładowców. Radio Uniwersytet działa już od 2007 

roku i skupia głównie studentów oraz wykładowców. Ich audycje nadawane są wyłącznie w 

godzinach popołudniowych. Wyżej wymienione radia uważamy na naszych potencjalnych 

partnerów, w studenckim środowisku radiowym panuję dość wysoka rotacja, jeśli chodzi o 

wymienianie się radiowcami. Ukierunkowani jesteśmy na tych samych odbiorców, w naszych 

audycjach poruszamy podobne tematy.  
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UMOWA Z MUZYKIEM 
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Zawarta w ………………………….., dnia.......................... pomiędzy: 

……………… reprezentującym mUZYKA ……………. zamieszkałym w …………………. przy ulicy 

………………………… zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, a Radiem KampusON 

........................................................................................................................................... 

z siedzibą w …………………………………………………………tel…..……… 

zwanym/zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym. 

§1 

Zamawiający powierza Wykonawcy, a ten przyjmuje do wykonania zagranie podczas imprezy 

„KampusON Night vol.3”  

§2 

Realizacja projektu odbędzie się w dniu: 

1)   14 czerwca 2012 

2)   15 czerwca 2012  

w miejscowości Bydgoszcz  

§3 

Wykonawca wykona umowę samodzielnie przy pomocy własnych instrumentów i sprzętu 

muzycznego. 

§4 

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie zdolności, doświadczenie i środki 

materialne oraz sprzęt do wykonania przedmiotowej umowy oraz zobowiązuje się ją 

wykonywać z należytą starannością. 

§5 

1. Wykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych w §1 umowy przysługuje 

wynagrodzenie w wysokości  ........................zł, 

(słownie złotych:.......................................................................................................), płatne 

niezwłocznie po wykonaniu umowy. 

2. W celu dotrzymania warunków umowy pobrano zaliczkę  w wysokości......................zł. 

(słownie złotych: ..................................................................................). 
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§6 

1.  Zamawiający zobowiązuje się pokryć wszystkie dodatkowe koszty związane z wykonaniem 

niniejszej umowy, w tym w szczególności koszty wynajmu sali, przygotowania sceny, opłaty 

za energię elektryczną, opłaty parkingowe, tantiemy za prawa autorskie oraz koszty noclegu 

jeśli zajdzie takowa potrzeba. 

2.  Koszty dojazdu do miejsca wykonania umowy pokryje Wykonawca we własnym zakresie. 

3. Zamawiający ponosi odpowiedzialność materialną za sprzęt i instrumenty muzyczne 

Wykonawcy w miejscu wykonywania usługi, w szczególności za uszkodzenia, wandalizm, 

kradzież. 

§7 

 Cena określona w §5 pkt 1 obejmuje: 

   1)  czas pracy Wykonawcy w pierwszym dniu oprawy muzycznej wynoszący 2 godziny. 

   2) czas pracy Wykonawcy w drugim dniu oprawy muzycznej wynoszący 5 godzin. 

§8 

1.  Wykonawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli 

jest to spowodowane siłą wyższą. Dla celów niniejszej umowy siłą wyższą jest zdarzenie 

nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia. 

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla 

Zamawiającego  

i jednym dla Wykonawcy. 

3. Jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne. 

 

 

Umowę odczytano, zgodnie przyjęto i podpisano. 

 

....................................                                                                  ................................... 

        (Zamawiający)                                                                                  (Wykonawca) 
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PISMO DO WYDZIAŁU SPRAW OBYWATELSKICH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

  Bydgoszcz 20.01.2012 

Szanowna Pani Krystyna Sztejka   
Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich  
w Bydgoszczy  
Ul. Przyrzecze 13 
 

                                                            

dotyczy: wydania zgody na zorganizowanie studenckiego happeningu społecznego  w dniu 

14.06.2012 

 

 Szanowna Pani Dyrektor 

 

        Uprzejmie informuję, że  studenci kulturoznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki przystępują do 

prac nad przygotowaniem audycji radiowej związaną z realizacją projektu dyplomowego. Chcemy 

namówić Bydgoszczan do zwrócenia uwagi na potencjał jaki drzemie w radiach internetowych. 

Nazwa projektu, który realizujemy pod kierunkiem mgr Małgorzaty Dysarz- Lewińskiej to KampusON 

Night vol.3. Wydarzenie plenerowe  zaplanowaliśmy na piątek 14 czerwca  2012 roku  w godzinach 

od 15.00 do 16.30. Miejsce zdarzenia to Wyspa Młyńska. 

         Prosimy o wydanie zgody na zorganizowanie studenckiego happeningu , w którym udział wezmą  

studenci WSG (15 osób).Liczymy również na udział mieszkańców, w sumie nie planujemy jednak 

jednorazowej obecności większej liczby niż 100-120  osób. 

           Organizacja audycji wymaga zarezerwowania około 30 metrów powierzchni. Program 

wydarzenia plenerowego opierać się będzie na audycji, którą poprowadzą studenci kulturoznawstwa. 

Akompaniament muzyczny zapewni jeden z aktywnych działaczy w radiu. 

          Jestem przekonana, że wydarzenie pozytywnie wpłynie na wizerunek miasta oraz spotka się z 

zainteresowaniem mieszkańców, dlatego uprzejmie proszę o wyrażenie pozytywnej opinii i wydanie 

zgody na organizację, w wyżej wymienionym miejscu, realizowanego przez  studentów Wyższej 

Szkoły Gospodarki, projektu.                                                                 

                                                                                       Z wyrazami szacunku  

-do wiadomości: 
Zarząd  Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej  
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PISMO DO ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH I 
KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ 
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  Bydgoszcz 2012-03-01 

Zarząd  Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej 
ul. Toruńska 174a 
85-844 Bydgoszcz 
 

dotyczy: wydania zgody na zorganizowanie studenckiego happeningu społecznego  w dniu 

14.06.2012 

 

 Szanowna Pani Dyrektor 

        Uprzejmie informuję, że  studenci kulturoznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki przystępują do 

prac nad przygotowaniem audycji radiowej związaną z realizacją projektu dyplomowego. Chcemy 

namówić Bydgoszczan do zwrócenia uwagi na potencjał jaki drzemie w radiach internetowych. 

Nazwa projektu, który realizujemy pod kierunkiem mgr Małgorzaty Dysarz- Lewińskiej to „KampusON 

Night vol.3”. 

        Wydarzenie plenerowe  zaplanowaliśmy na piątek 14 czerwca  2012 roku  w godzinach od 15.00 

do 16.30. Miejsce zdarzenia to Wyspa Młyńska. 

         Prosimy o wydanie zgody na zorganizowanie studenckiego happeningu , w którym udział wezmą  

studenci WSG (15 osób).Liczymy również na udział mieszkańców, w sumie nie planujemy jednak 

jednorazowej obecności większej liczby niż 100-120  osób. 

           Organizacja audycji wymaga zarezerwowania około 30 metrów powierzchni. Program 

wydarzenia plenerowego opierać się będzie na audycji, którą poprowadzą studenci kulturoznawstwa. 

Akompaniament muzyczny zapewni jeden z aktywnych działaczy w radiu. 

          Jestem przekonana, że wydarzenie pozytywnie wpłynie na wizerunek miasta oraz spotka się z 

zainteresowaniem mieszkańców, dlatego uprzejmie proszę o wyrażenie pozytywnej opinii i wydanie 

zgody na organizację, w wyżej wymienionym miejscu, realizowanego przez  studentów Wyższej 

Szkoły Gospodarki, projektu.                                                                

                                                                                    Z wyrazami szacunku  

 

 

-do wiadomości: 
Wydział Spraw Obywatelskich  
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WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE 
ŚRODKÓW PUBLICZNYCH 
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.........................................................                                                     01.02.2012r. Bydgoszcz 

(pieczęć organizacji pozarządowej*                                            (data i miejsce złożenia oferty) 

 

 

 

 

OFERTA 

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ 

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

 

 

 

Organizacja projektu „KampusON Night vol 3” 

 (rodzaj zadania) 

 

 

 

w okresie od 14.06 do 15.06 

składana na podstawie przepisów działu II 

rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 j.t.) 

W FORMIE 

 

 

 

WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA 

 

 

 

PRZEZ 

Prezydenta Miasta Bydgoszcz 

(nazwa organu zlecającego) 

 

WRAZ Z 

 

 

 

 

WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH 

W KWOCIE _______ złotych 
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I.DANE NA TEMAT ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ: 

1) pełna nazwa Fundacja Akademicka Gaudeamus przy Wyższej Szkole Gospodarki w 

Bydgoszczy 

2) forma prawna 

................................................................................................................................ 

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze* 0000175645 

4) data wpisu , rejestracji lub utworzenia 02.06.2005r. 

5) nr NIP 9671180264 nr REGON 093167673 

6) dokładny adres: miejscowość Bydgoszcz ul. Garbary 2 

gmina Bydgoszcz  powiat bydgoski  

województwo Kujawsko - Pomorskie 

7) tel. (52) 567-07-16    faks................................................................... 

e-mail: gaudeamus@byd.pl http://  http://www.fundacja.wsg.byd.pl 

8) nazwa banku i numer rachunku 

..................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

. 

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania 

publicznego 

Ewa Szarek 
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym 

mowa w ofercie 

.......................................................................................................................................................

.... 

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i 

nazwisko 

oraz nr telefonu kontaktowego) 

Ewa Szarek 662 353 827 

12) przedmiot działalności statutowej: 

 

- działalność statutowa nieodpłatna 

 

13) jeżeli organizacja pozarządowa prowadzi działalność gospodarczą: 

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców, 

b) przedmiot działalności gospodarczej 

 

 

II.OPIS ZADANIA: 

 

1.Nazwa zadania: 

Projekt pod nazwą „KampusON Night vol.3” 

 

2.Miejsce wykonywania zadania: 

Teren Wyspy Młyńskiej oraz bydgoski klub Laser Fight. 

 

 

 

 

 



47 
 

3.Cel zadania: 

 

W naszym projekcie chcemy zwrócić uwagę na potencjał, jaki drzemie w radiach 

studenckich. Wzbudzić zainteresowanie studentów bydgoskich uczelni. Ze względu na 

szeroką dostępność do internetu nasze radio jest w stanie dotrzeć do dużego grona odbiorców. 

W obecnych czasach radia studenckie są zepchnięte na drugi plan. Szkoda, ponieważ osoby, 

które tworzą audycję oraz koordynują całe radio są kopalnią ciekawych i nowatorskich 

pomysłów. Poprzez radio możemy dotrzeć do dużego grona studentów i przekazywać im 

najważniejsze informację dotyczące życia uczelni oraz środowiska studenckiego. 

Wykładowcy poprzez radio mają możliwość nawiązywania lepszego kontaktu ze studentami. 

W naszym projekcie chcemy pokazać studentom kulturoznawstwa, że oni sami moją 

możliwość kreowania radia poprzez swoje pomysły i aktywność. W obecnych czasach 

pracodawcy oczekują od nas doświadczenia od razu po ukończeniu studiów. Niestety nie 

zawsze jesteśmy w stanie je zdobyć. Radio umożliwia praktykę, wyszlifowanie własnego, 

indywidualnego kunsztu dziennikarskiego. Jednak nie skupiamy się tylko w naszym projekcie 

na tych studentach. Pragniemy też zainteresować studentów takich kierunków jak:  

 Socjologia 

 Turystyka i rekreacja 

 Filologii  

Projekt porusza problem zepchnięcia na dalszy plan studenckich rozgłośni. 

Większości studentom radia prowadzone przez ich rówieśników kojarzą się negatywnie. 

Odbierane są jako nudne i zacofane twory internetowe. Mało osób tak naprawdę zdaję sobie 

sprawę z treści ramówki lub, że radio w ogóle istnieje na terenach uczelni. Chcemy także 

zintegrować ze sobą pozostałe radia akademickie, ponieważ tworząc wspierającą się grupę 

możemy odnieść większy i pewniejszy sukces. Mamy zamiar wzbudzić zainteresowanie także 

wolontariatem. Aby student nie był tylko biernym uczestnikiem zajęć na uczelni ,ale także 

stawiał na swój rozwój. Radio umożliwia udział w dodatkowych zajęciach poświęconych 

dziennikarskiemu warsztatowi pracy jakim jest głos oraz dykcja. Poprzez angażowanie 

studentów oraz naszych słuchaczy chcemy budować i wspierać kulturę akademicką.  

Pragniemy też podzielić się z innymi nasza pasją oraz zarazić ich naszym 

entuzjazmem i zamiłowaniem do radiowych inicjatyw.  

   

 

 

4.Szczegółowy opis zadania /spójny z kosztorysem/ 

 

Projekt składać się będzie z dwóch etapów, które zrealizowane będą na początku czerwca 

bieżącego roku. Pierwszy etap odbędzie się na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy 

proponowana forma to audycja na żywo. Prowadzona ona będzie przez studentów 

kulturoznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy i towarzyszyć będzie jej oprawa 

muzyczna. W tym samym czasie na starym rynku wolontariusze rozdawać będą ulotki, które 

będą jednocześnie biletem wstępu na imprezę końcową. Cały pierwszy etap trwać będzie 

około godziny.  Drugim etapem, który będzie zwieńczeniem całego projektu jest impreza, 

która zorganizujemy w klubie Mózg  

w Bydgoszczy. Na imprezie zagra znany polski producent Moosak (czyt. Muzak) i inni 
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wykonawcy. Dodatkowo staramy się o poparcie od zawodowych dziennikarzy, którzy swoją 

przygodę również zaczynali w radiach akademickich, mamy tu na myśli Wojciecha Mana, 

Marka Niedźwiedzkiego. Będzie miało to na celu promocję zarówno uczelni i radia 

KampusON. 

 

5. Harmonogram planowanych działań /z podaniem terminów ich rozpoczęcia i 

zakończenia/ wraz z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji 

zadania /należy użyć miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba świadczeń 

udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów 

 
RODZAJ ZADANIA OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

CZAS REALIZACJI PRZEWIDYWANY 

KOSZT 

Stworzenie umów partnerskich Adrianna Lamparska  Do 1 marca 5 h x 15 zł  

75 zł 

Stworzenie wniosków o 

dofinansowanie 

Adrianna Lamparska Do 1 marca  4h x 15 zł  

60 zł 

Pozyskanie sponsorów i partnerów 

imprezy 

Adrianna Lamparska 

Maciej Grochowski 

Do 20 marca 5h x 15 zł 

75 zł 

Zamówienie i opłacenie wykonawców  Adrian Pawłowski Do 30 kwietnia 1500zł 

Wynajęcie klubu pod imprezę Adrianna Lamparska 

Maciej Grochowski 

Adrian Pawłowski 

 

Do 30 kwietnia 

 

1000 zł 

Wynajęcie fotografa   

Adrianna Lamparska 

 

 

Do 30 kwietnia 

 

6h x 35zł  

210 zł 

Zlecenie i opłacenie projektanta 

plakatów i zaproszeń 

Adrian Pawłowski 

Adrianna Lamparska 

Maciej Grochowski 

 

Do 30 kwietnia 

500zł 

Rozklejanie plakatów, rozdawanie 

zaproszeń,  

Adrian Pawłowski 

Adrianna Lamparska 

Maciej Grochowski 

 

Do 30 kwietnia 

 

4h x 15zł 

60 zł 

Wydruk materiałów promocyjnych WSG Do 30 kwietnia 300zł 

Zamieszczenie informacji o koncercie 

na Isapsie i Stronie głównej WSG, 

stronie radia KampusON i Facebook 

Adrian Pawłowski 

 

Do 30 kwietnia 1h x 15 zł  

15 zł 

Zamieszczenie informacji o koncercie 

w mediach 

Maciej Grochowski Do 30 kwietnia 300zł 

 

 

6.Zakładane rezultaty realizacji zadania: 

 

- Wypromowanie Bydgoszczy, jako miasta wspierającego młode talenty dziennikarskie 

- Realizacja kolejnych projektów z cyklu „KampusON vol 3” 

- Nawiązanie współpracy z osobami związanymi z branżą muzyczną regionu 

- Rozwój radia studenckiego oraz jego promocja 

- Zwiększenie liczby słuchaczy z 30 do około 50 podczas jednej audycji ( maksymalna 

ilość słuchaczy wynosi 100)  

- Wzbudzenie zainteresowania studentów wszystkich bydgoskich uczelni 

- Zaangażowanie studentów do rozwijania swoich dziennikarskich pasji 
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III. KALKULACJA PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW REALIZACJI ZADANIA: 

1. Całkowity koszt zadania 4095 złotych  

2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów 

 

Lp. Rodzaj 

kosztów 

(koszty 

merytoryczne 

i 

administracyjne 

związane z 

realizacją 

zadania) 

Ilość 

jednostek 

Koszt 

jednostkowy 

Rodzaj 

miary 

Koszt 

całkowity 

(w zł) 

Z tego z 

wnioskowanej 

dotacji (w zł) 

 

Z tego z 

finansowych 

środków 

własnych, 

środków z 

innych 

źródeł oraz 

wpłat i 

opłat 

adresatów 

(w zł)* 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

6.  

 

Wynajęcie 

bydgoskiego 

klubu Mózg 

 

 

 

Zamówienie i 

opłacenie 

muzyków + 

przygotowanie 

repertuaru 

 

 

 

 

Zamieszczenie 

informacji o 

koncercie w 

mediach 

 

Zamieszczenie 

informacji o 

koncercie na 

Isapsie i 

Stronie głównej 

WSG 

 

 

Stworzenie 

umów 

partnerskich 

 

Stworzenie 

wniosków o 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

1000 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

1500 zł 

 

 

 

 

 

300zł 

 

 

 

 

 

 

15zł 

 

 

 

 

15zł 

 

 

 

 

 

 

  

1000 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

1500 zł 

 

 

 

 

 

300zł 

 

 

 

 

 

 

15zł 

 

 

 

 

75zł 

 

 

 

 

 

 

 

1000 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

1500 zł 

 

 

 

 

 

300zł 

 

 

 

 

 

 

15zł 

 

 

 

 

75zł 

 

 

 

 

 

 

 

0 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 zł 

 

 

 

 

 

 

0zł 

 

 

 

 

 

0 zł 

 

 

 

 

0zł 
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3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu: 

 

Jako Fundacja Akademicka „Gaudeamus” nie oczekujemy w przeciwieństwie do innych 

organizacji pozarządowych ogromnego finansowego wsparcia ze strony Urzędu Miasta 

 

 

7.  

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

dofinansowanie 

Pozyskanie 

sponsorów i 

partnerów 

imprezy 

 

Wynajęcie 

fotografa 

 

Zlecenie i 

opłacenie 

projektanta 

plakatów i 

zaproszeń 

 

Rozklejanie 

plakatów, 

rozdawanie 

zaproszeń 

 

Wydruk 

materiałów 

promocyjnych 

 

4 

 

5 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

1 

15zł 

 

15zł 

 

 

 

 

 

 

35zł 

 

 

 

 

500zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

15zł 

 

 

 

 

 

 

300zł 

60zł 

 

75zł 

 

 

 

 

 

 

210zł 

 

 

 

 

500zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

60zł 

 

 

 

 

 

 

300zł 

60zł 

 

75zł 

 

 

 

 

 

 

210zł 

 

 

 

 

500zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

60zł 

 

 

 

 

 

 

300zł 

0z 

 

0zł 

 

 

 

 

 

 

0zł 

 

 

 

 

0zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

0zł 

 

 

 

 

 

 

0zł 

 

 

Ogółem  30 3710  4095 4095 0 zł 
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Bydgoszczy. Liczymy tylko na niewielką finansową pomoc w wypromowaniu młodych 

talentów i miasta Bydgoszczy, co jest korzystne dla obu stron. 

 

 

 

IV. Przewidywane źródła finansowania zadania: 

 

 

Źródło finansowania zł % 

Wnioskowana kwota dotacji 4095 100zł 

Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i 

opłaty 

adresatów* 

/z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania 

...................0..........................zł/ 

  

Ogółem 4095zł 100% 

 

2. Informacja o uzyskanych przez organizacje od sponsorów, środkach prywatnych lub 

publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych.* 

 

-Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy ---- 

 

 

3. Rzeczowy /np. lokal, sprzęt, materiały/ oraz osobowy /np. wolontariusze/ wkład 

własny w realizację zadania z orientacyjną wyceną. 

 

- Fotograf – wolontariat 

- Adrian Pawłowski oraz Maciej Grochowski (prowadzący audycje) – wolontariat 

-wolontariusze( studenci WSG) – wolontariat 

- Materiały promocyjne w postaci ulotek oraz plakatów – wydrukowanie darmowe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.INNE WYBRANE INFORMACJE DOTYCZACE ZADANIA: 

 

 

1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania /ze szczególnym uwzględnieniem 

administracji publicznej/. 

 

- Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 

- Gazeta City Bydgoszczy 

- Radio Pik 

- Sound – Project  

- Klub Laser- Wight  
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2. Zasoby kadrowe – przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania 

/informacje o 

kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadań oraz o kwalifikacjach 

wolontariuszy/. 

 

-Adrian Pawłowski(występujący podczas audycji) – posiada doświadczenie w 

prowadzeniu audycji radiowych, które zdobył w radiu KampusON. 

-Maciej Grochowski (występujący podczas audycji) – posiada doświadczenie w 

prowadzeniu audycji radiowych, które zdobył w radiu KampusON. 

-Adrianna Lamparska (plakaty, zaproszenia, promocja –radio, gazeta itp) – studentka 

III roku kulturoznawstwa, doświadczenie zdobyte podczas praktyk w „Fundacji 

Kreatywnej Edukacji” 

-Moosak – towarzyszy w tworzeniu remixów takich gwiazd jak Marina 

 

 

 

 

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju /ze wskazaniem, 

które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną/. 

 

Fundacja „Gaudeamus” została założona 15 października 2003 roku w Bydgoszczy. 

Jest organizacją pożytku publicznego. Działania Fundacji skupiają się na zaktywizowaniu 

młodych ludzi i poprzez rozwój ich talentu i osobowości zachęceniu ich do twórczych działań 

na rzecz rozwoju nauki i kultury. Jej działania skupiają się na wypromowaniu młodych 

talentów. Fundacja Gaudeamus ma już na swoim koncie organizację wielu podobnych 

imprez, zorganizowała m.in. „Child Of Classic And Dubstep” , koncert „Motyle dla Ani” 

oraz "Otwieramy się na sztukę wokół nas". Wydarzenia te zawsze były strzałem w dziesiątkę 

zarówno pod względem finansowym, promocyjnym jak i frekwencyjnym. Należy też 

zaznaczyć, że Fundacja Gaudeamus swoją działalność Fundacja kieruje do studentów, 

absolwentów, pracowników i sympatyków Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy oraz 

do społeczności regionu.  

Fundacja skupia się w swoich działaniach na studentach. Zachęca a także wspiera ich 

w realizacji nowatorskich projektów. Nasz projekt również pragnie zgromadzić nie tylko jak 

największą ilość słuchaczy ale także młodych ludzi chcących wyrazić siebie poprzez pracę w 

radiu. Dzięki ogromnemu doświadczeniu jakie posiada Fundacja Gaudeamus mamy pewność 

o profesjonalnych i rzetelnym nadzorze naszego projektu podczas jego tworzenia a także w 

czasie realizacji.  

Głównym celem Fundacji jest pozyskiwanie środków z różnych źródeł, które 

przeznaczane są m.in. na pomoc w kształceniu osób uzdolnionych, które bez tych środków 

nie mogłyby podjąć bądź kontynuować nauki. Promuję ona także kulturę akademicką oraz 

idee wolontariatu, która w obecnych czasach niestety zanika. Wspierania oraz integracja osób 

niepełnosprawnych zachęca je do podejmowania studenckich inicjatyw.  
 

4. Informacja o tym, czy oferent przewiduje korzystanie przy wykonaniu zadania z 

podwykonawców /określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w 

jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania/. 
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Nie przewidujemy korzystania z pracy podwykonawców. Całą imprezę zamierzamy stworzyć 

w sprawdzonym gronie członków Fundacji Akademickiej „Gaudeamus”. 

 

 

Oświadczam(-my), że: 

 

1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności naszej organizacji 

pozarządowej*/ podmiotu*, 

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* opłat od adresatów 

zadania, 

3) organizacja pozarządowa*/ podmiot* jest związana(-ny) niniejszą ofertą przez okres do 

dnia 

30.06.2011r, 

4) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i 

faktycznym. 

……………………....................................................................................................................... 

 

 

 

............................................................................. 

(pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*) 

 

 

 

.............................................................................. 

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli 

w imieniu organizacji pozarządowej*/ podmiotu*) 
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OFERTY SPONSORSKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OFERTA SPONSORSKA 

Do: Laser Fight Club ulica Czartoryskiego 4e Bydgoszcz 

14-15 czerwca 2012 roku w ramach projektu dyplomowego studentów Kulturoznawstwa Wyższej 

Szkoły Gospodarki odbędzie się wydarzenie kulturalne pt „KampusON Night vol. 3”. 
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Na wydarzenie kulturalne „KampusON Night vol. 3” składać się realizacja audycji na żywo w obrębie 

Wyspy Młyńskiej oraz impreza, która odbędzie się w jednym z bydgoskich klubów.  

Przez te dwa dni mieszkańcy Bydgoszczy będą mogli uczestniczyć w proponowanych przez nas 

wydarzeniach.  

1. Audycja na żywo – prowadzona będzie przez studentów działających w radiu KampusON, 

potrwa około godziny. Poruszymy tematy  potencjału studenckich stacji radiowych. W tym 

czasie  rozdawane będą ulotki-wejściówki zachęcające bydgoszczan do wzięcia udziału w 

drugim etapie naszego projektu. Wszystkie wydarzenia tego dnia odbywać się będę na 

Wyspie Młyńskiej oraz jej okolicach.  

2.  Impreza -  Podczas tego wydarzenia zagrają dj’e współpracujący z radiem. Możliwość 

zaprezentowania się będą mieli także studenci działający w KampusON.  

 

Fundacja „Gaudeamus”, pod której patronatem organizowane jest wyżej opisane przedsięwzięcie 

posiada ogromne doświadczenie w planowaniu i realizowaniu podobnych projektów, między innymi 

Kujawsko – Pomorskie kino dla osób niewidomych, „Otwieramy się na sztukę wokół nas” oraz obie 

edycje wydarzenia muzycznego „Classic and Dubstep In Progress”. My sami posiadamy także 

doświadczenie, ponieważ na przestrzeni dwóch lat koordynowaliśmy już takie projekty „KampusON 

Night” i „KampusON Night vol. 2”. Realizacja tych dwóch  

Na tym etapie prac przygotowawczych naszego projektu udało się nawiązać współpracę z Sound-

project , która ma również duże doświadczenie w realizowaniu wielu imprez kulturalno –

rozrywkowych.  

 

 

 

W zamian za  wsparcie finansowe, rzeczowe, czy merytoryczne oferujemy następujące korzyści: 

 informację o wsparciu w materiałach reklamowych i informacyjnych umieszczaną 

przez patronów w mediach, z którymi współpracujemy; 

 możliwość ustawienia banera reklamowego na Wyspie Młyńskiej a także  na terenie 

kampusu Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy;  

 wymienienie nazwy Państwa Firmy podczas audycji w centrum Bydgoszczy  
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 umieszczeni Państwa logo i linku do strony Państwa Firmy na stronie internetowej 

radia  oraz na ulotkach  

 wręczenie Państwu pisemnego podziękowania; 

 istnieje również możliwość promocji Państwa Firmy podczas wydarzenia, np w formie 

krótkiej (10 min) prezentacji Państwa oferty; 

 możliwość ustawienia stanowiska informacyjno – promocyjnego na terenie Wyspy 

Młyńskiej podczas trwania audycji.  

 

Ze względu na Państwa ofertę możemy zapewnić o uczestnictwie w naszym wydarzeniu 

grupy docelowej, która może zainteresować się proponowanymi usługami przez Państwa firmę. 

Liczymy w szczególności na wsparcie w udostępnieniu  lokalu w dniu 15 czerwca od godziny 18:00 do 

2:00 a także zapewnienie obsługi uczestników w tym czasie. Pomoc Państwa instytucji w realizacji tej 

cennej i pożytecznej inicjatywy z pewnością przyczyni się do jej uatrakcyjnienia. 

 

Prosimy o pisemną odpowiedź na niniejszą prośbę- kampuson@byd.pl  

 

 

                                                                                Z wyrazami szacunku 
Adrianna Lamparska 

Maciej Grochowski 
Adrian Pawłowski  

 

 

 
OFERTA SPONSORSKA 

Do: Sound – project  

 

mailto:kampuson@byd.pl
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14-15 czerwca 2012 roku w ramach projektu dyplomowego studentów Kulturoznawstwa Wyższej 

Szkoły Gospodarki odbędzie się wydarzenie kulturalne pt „KampusON Night vol. 3”. 

 

Na wydarzenie kulturalne „KampusON Night vol. 3” składać się realizacja audycji na żywo w obrębie 

Wyspy Młyńskiej oraz impreza, która odbędzie się w jednym z bydgoskich klubów.  

Przez te dwa dni mieszkańcy Bydgoszczy będą mogli uczestniczyć w proponowanych przez nas 

wydarzeniach.  

3. Audycja na żywo – prowadzona będzie przez studentów działających w radiu KampusON, 

potrwa około godziny. Poruszymy tematy  potencjału studenckich stacji radiowych. W tym 

czasie  rozdawane będą ulotki-wejściówki zachęcające bydgoszczan do wzięcia udziału w 

drugim etapie naszego projektu. Wszystkie wydarzenia tego dnia odbywać się będę na 

Wyspie Młyńskiej oraz jej okolicach.  

4.  Impreza -  Podczas tego wydarzenia zagrają dj’e współpracujący z radiem. Możliwość 

zaprezentowania się będą mieli także studenci działający w KampusON.  

 

Fundacja „Gaudeamus”, pod której patronatem organizowane jest wyżej opisane przedsięwzięcie 

posiada ogromne doświadczenie w planowaniu i realizowaniu podobnych projektów, między innymi 

Kujawsko – Pomorskie kino dla osób niewidomych, „Otwieramy się na sztukę wokół nas” oraz obie 

edycje wydarzenia muzycznego „Calssic and Dubstep In Progress”. My sami posiadamy także 

doświadczenie, ponieważ na przestrzeni dwóch lat koordynowaliśmy już takie projekty „KampusON 

Night” i „KampusON Night vol. 2”. Realizacja tych dwóch  

 

Na tym etapie prac przygotowawczych naszego projektu udało się nawiązać współpracę z Laser 

Fight , która ma również duże doświadczenie w realizowaniu wielu imprez kulturalno –

rozrywkowych.  

W zamian za  wsparcie finansowe, rzeczowe, czy merytoryczne oferujemy następujące korzyści: 

 informację o wsparciu w materiałach reklamowych i informacyjnych umieszczaną 

przez patronów w mediach, z którymi współpracujemy; 

 możliwość ustawienia banera reklamowego na Wyspie Młyńskiej a także  na terenie 

kampusu Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy;  
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 wymienienie nazwy Państwa Firmy podczas audycji w centrum Bydgoszczy  

 umieszczeni Państwa logo i linku do strony Państwa Firmy na stronie internetowej 

radia  oraz na ulotkach  

 wręczenie Państwu pisemnego podziękowania; 

 istnieje również możliwość promocji Państwa Firmy podczas wydarzenia, np w formie 

krótkiej (10 min) prezentacji Państwa oferty; 

 możliwość ustawienia stanowiska informacyjno – promocyjnego na terenie Wyspy 

Młyńskiej podczas trwania audycji.  

 

Ze względu na Państwa ofertę możemy zapewnić o uczestnictwie w naszym wydarzeniu grupy 

docelowej, która może zainteresować się proponowanymi usługami przez Państwa firmę.  

Liczymy w szczególności na wsparcie w udostępnieniu sprzętu nagłaśniającego w dniu 14 

czerwca w godzinach od 12:00 do 16:30 oraz 15 czerwca od godziny 18:00 do 2:00. Pomoc Państwa 

instytucji w realizacji tej cennej i pożytecznej inicjatywy z pewnością przyczyni się do jej 

uatrakcyjnienia. 

 

Prosimy o pisemną odpowiedź na niniejszą prośbę- kampuson@byd.pl  

 

 

                                                                                Z wyrazami szacunku 

Adrianna Lamparska 

Maciej Grochowski 

Adrian Pawłowski  

 
 

mailto:kampuson@byd.pl

