STATUS PROGRAMU: W REALIZACJI

Odyseja Umys u
OD 2016 nasza ﬁrma udzieli a wparcia w zakresie transportu scenograﬁi
dru ynom startuj cym w wiatowych Fina ach konkursu Odyseja Umys u.

Nast pny
Poprzedni

Odyseja Umys u to konkurs sponsorowany m.in. przez NASA, którego zasi g obejmuje ca y wiat. Konkurs
sk ada si z trzech etapów. Pierwszy z nich to Fina y Regionalne, nast pnie odbywaj si Fina y
Ogólnopolskie i w ko cu - dla najlepszych uczestników z poszczególnych krajów - Fina y wiatowe w USA.
Odyseja Umys u to konkurs kreatywno ci i umiej tno ci kreatywnego rozwi zywania problemów. Na
Fina ach wiatowych pojawi si setki dru yn z dziesi tek krajów.
2019
Nasza ﬁrma od kilku lat wspiera stowarzyszenie "Iskierki Wyobra ni" w transporcie scenograﬁi na wiatowe Fina y Odysei
Umys u. Dzi ki do wiadczeniu Macieja Furmana, Kierownika Dzia u Spedycji Lotniczej oraz Piotra Grzechowiaka,
Spedytora Lotniczego, scenograﬁa dotar a na czas ﬁna ów do Michigan, a dru yna mog a zawalczy o zdobyte mistrzostwo.

2018
Spó ka ju po raz trzeci wspiera a grup m odzie y ze Stowarzyszenia „Iskierki Wyobra ni”, zapewniaj c transport scenograﬁi
na wiatowe Fina y Odysei Umys u, które odby y si pod koniec maja na Iowa State University w Ames w Stanach
Zjednoczonych. W Fina ach wzi o udzia 830 Dru yn z ca ego wiata rywalizuj c w pi ciu problemach i 4 kategoriach
wiekowych. Polska dru yna zaj a 10 miejsce.

2017
W roku kolejnym, 2017, ﬁrma udzieli a wsparcia dwóch dru ynom – z Pogórza oraz Warszawy - poprzez organizacj i pokrycie
kosztów transportu lotniczego scenograﬁi do USA. Jedna z dru yn – Iskierki Wyobra ni - w bezpo rednim starciu z ponad 50
zespo ami zdoby a Mistrzostwo wiata oraz presti ow Nagrod Ranatra Fusca, przyznawan dru ynom, które podj y
wyj tkowe ryzyko twórcze, wykaza y si niezwyk kreatywno ci , a tak e dzia aniem wychodz cym poza schematy w
rozwi zaniu problemu.

2016
W 2016 roku zaledwie na kilkana cie dni przed konkursem w USA, Spóka otrzyma a zapytanie z pro b o wsparcie dru yny
Iskierki Wyobra ni w zakresie transportu scenograﬁi na ﬁna konkursu w USA. Czasu na decyzj by o niewiele, zatem
postanowili my podj wyzwanie, zorganizowa transport i zosta sponsorem zdolnych i zdeterminowanych Iskierek
Wyobra ni! Wówczas Iskierki Wyobra ni zaj y 13. miejsce na wiecie.
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