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Στοιχεία
Επικοινωνίας
Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την ομάδα μας, μέσω
των παρακάτω τρόπων επικοινωνίας:
Ομάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Terminators
Ιστοσελίδα: www.teamterminators.org
Email: info@teamterminators.org

1ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας
Αιόλου 28, Καρδίτσα – 43131
Τηλέφωνο: 2441029401
Fax: 2441023787
Email: 1lykkard@sch.gr

Υπεύθυνοι Καθηγητές – Μέντορες Επικοινωνίας
Τσιούντου Αναστασία
ΠΕ05 MSc, Διευθύντρια 1ου ΓΕΛ Καρδίτσας
Email: tsiountou@sch.gr
Κάσσος Λεωνίδας
ΠΕ12.10, ΠΕ04.01 MSc
Email: leonkassos1968@gmail.com
Κούζας Δημήτριος
ΠΕ04.05, ΠΕ20 MSc
Email: dkoyzas@yahoo.gr
Γκάτσης Αριστείδης
ΠΕ04.01
Email: arisgatsis@gmail.com

Μέλη Ομάδας – Υπεύθυνοι Επικοινωνίας
Ευάγγελος Κάσσος – 6987149066
Email: evankassos1607@gmail.com
Καραμπινά Δήμητρα – 6947325440
Email:
dimitra.karabina02@gmail.com
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Αγαπητοί κυρίες και κύριοι,
Η Ομάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Terminators συστάθηκε από μαθητές του 1ου Γενικού Λυκείου Καρδίτσας κατά το προηγούμενο σχολικό έτος (2016-2017), με σκοπό την κάλυψη του «κενού» που υπήρχε σε συμμετοχές μαθητών σε δράσεις που αφορούν την εκπαιδευτική ρομποτική
και την επιστήμη γενικότερα. Η ομάδα μας συμμετείχε στον διαγωνισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής FIRST Lego League (FLL) τη σεζόν 2016-2017 και στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία, κατακτώντας
την 9η θέση στο ρομποτικό σκέλος και λαμβάνοντας υποψηφιότητα για αρκετά βραβεία (ομαδικότητα, ευγενή επαγγελματισμό, έμπνευση κλπ.).
Οι Terminators αγωνίζονται πλέον στα πλαίσια του διαγωνισμού FIRST Robotics Competition
(FRC). Η FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) ιδρύθηκε το 1992 από
τον Dean Kamen, εφευρέτη του Segway. Η αποστολή της FIRST είναι να εμπνεύσει τους νέους να
είναι οι ηγέτες των επιστημών και της τεχνολογίας, μέσα από συναρπαστικά Mentor-based προγράμματα τα οποία χτίζουν επιστημονικές, μηχανικές και τεχνολογικές δεξιότητες, που εμπνέουν καινοτομία, και που ενθαρρύνουν δυνατότητες χρήσιμες για την ζωή συμπεριλαμβανομένου
της αυτοπεποίθησης, της επικοινωνίας, και της ηγεσίας.
Στο FRC, οι μαθητές έχουν 6 εβδομάδες για να σχεδιάσουν, να κατασκευάσουν και να προγραμματίσουν ένα ρομπότ βιομηχανικού μεγέθους. Αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα περνά πάρα πολύ
γρήγορα, λόγω των πολλών εργασιών που έχει να φέρει εις πέρας η ομάδα. Η διαδικασία, κατά
την οποία η ομάδα από ένα κουτί κομματιών του ρομπότ και μια λευκή κόλλα χαρτί καταλήγει σε
ένα ολοκληρωμένο ρομπότ που συμμετέχει σε διαγωνισμούς, είναι μεγάλη και αγχωτική, ωστόσο
τα οφέλη του FRC δεν αφορούν μόνο το ρομπότ. Ο διαγωνισμός εκθέτει τους μαθητές στη μηχανική, τον τεχνικό σχεδιασμό, τη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και πολλές ακόμη ικανότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλη την υπόλοιπη ζωή τους.
Ένας από τους ποιο αποτελεσματικούς τρόπους να υποστηρίξετε την ομάδα Terminators είναι με
οικονομική στήριξη. Τα ρομπότ δεν είναι φτηνά. Υπάρχει σημαντικό κόστος τόσο για την συμμετοχή στον διαγωνισμό όσο και για εργαλεία, προμήθειες ασφαλείας, το κόστος του διαγωνισμού,
τις μεταφορές και τα προϊόντα της ομάδας (μπλουζάκια κλπ.). Σε αντάλλαγμα για την οικονομική
υποστήριξη οι Terminators προσφέρουν πολλά προνόμια στους χορηγούς, όπως διαφήμιση στο
αγωνιζόμενο ρομπότ, στις στολές της ομάδας και στην ιστοσελίδα της. Αυτά τα προνόμια βασίζονται σε επίπεδα χορηγιών που σχετίζονται με το ποσό που θα δωρίσετε στην ομάδα μας. Οι
δωρεές σε είδος, οι εκπτώσεις σε προϊόντα που αφορούν το ρομπότ (εργαλεία, εξαρτήματα κ.α.)
και ο εθελοντισμός εργαζομένων της εταιρίας σας ως μέντορες στην ομάδα μας εκτιμώνται επίσης ιδιαίτερα.
Οποιαδήποτε υποστήριξη προσφερθεί, θα βοηθήσει και θα ενισχύσει τη δυνατότητα των
Terminators να διδάξουν τους μαθητές για τις νέες ευκαιρίες στους τομείς της επιστήμης, της
τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών και να τους προετοιμάσει για την επιτυχία
τους σε αυτούς τους τομείς. Η επένδυσή σας στους Terminators είναι πραγματικά μια επένδυση
στο μέλλον σας.
Με τιμή,
Για τους Μέντορες της Ομάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής Terminators
Τσιούντου Αναστασία, ΠΕ05 MSc, Διευθύντρια 1ου ΓΕΛ Καρδίτσας
Κάσσος Λεωνίδας, ΠΕ12.10, ΠΕ04.01 MSc
Κούζας Δημήτριος, ΠΕ04.05, ΠΕ20 MSc
Γκάτσης Αριστείδης, ΠΕ04.01
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H Ομάδα μας
Οι Terminators αποτελούν την πρώτη ομάδα της πόλης μας που συμμετείχε σε
διαγωνισμό της FIRST. Φέτος η ομάδα φιλοδοξεί να ανεβάσει τον πήχη.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Η ομάδα μας συμμετείχε κατά τη διάρκεια
του προηγούμενου σχολικού έτους (20162017) στον διαγωνισμό FIRST Lego League
(FLL) στην Θεσσαλονίκη, που διοργανώθηκε
από την eduACT.

Οι Terminators, μετά από
μια επιτυχημένη σεζόν
επιστρέφουν ανανεωμένοι.
Μετά από αρκετές υποψηφιότητες για βραβεία, την
τόσο καλή θέση στο ρομποτικό σκέλος και την επιτυχία με το περιβαλλοντικό τους πρόγραμμα, οι Terminators επέστρεψαν ανανεωμένοι και αναδιοργανωμένοι,
έτοιμοι για την επόμενη πρόκληση. Συγκροτούμενη
πλέον από 15 μαθητές Λυκείου και πάνω από 5 επαγγελματίες μέντορες που τους καθοδηγούν, αγωνίζονται πλέον στα πλαίσια του διαγωνισμού FIRST
Robotics Competition (FRC).

Οι Terminators, αν και συμμετείχαν για
πρώτη φορά σε οποιοδήποτε διαγωνισμό ως
ομάδα, στέφθηκαν με μεγάλη επιτυχία, κατακτώντας την 9η θέση στην κατάταξη του ρομποτικού σκέλους (Robot Game) και λαμβάνοντας υποψηφιότητα για βραβείο ομαδικότητας στα Core Values. Παράλληλα, η ομάδα
μας βρέθηκε μια ανάσα από την υποψηφιότητα βραβείου για καινοτόμο λύση στο
Project, την παρουσίαση της λύσης στο
Project, στην έμπνευση των Core Values και
στον ευγενή επαγγελματισμό των Core
Values.
Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι η ομάδα έλαβε προσωπικά συγχαρητήρια από την Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Περιβάλλοντος και τον ΑΡΧΕΛΩΝ για το Project τους με
τίτλο «Πρόγραμμα για την Κατάργηση των
Πλαστικών Σακουλών και την Προστασία της
Θαλάσσιας Ζωής» (Το Project της ομάδας είναι διαθέσιμο στο: tinyurl.com/projectFLL).
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Σχετικά με τον διαγωνισμό
FIRST Robotics Competition: Συνδυάζοντας τον ενθουσιασμό των αθλημάτων με τις απαιτήσεις της επιστήμης και της τεχνολογίας.
«Το απόλυτο άθλημα για το μυαλό»
Αποκαλούμε το FIRST Robotics Competition το απόλυτο άθλημα για το μυαλό. Μαθητές Λυκείων και Γυμνασίων που συμμετέχουν το αποκαλούν «την πιο δύσκολη διασκέδαση που θα έχεις ποτέ». Είναι όσο πιο κοντά μπορεί να φτάσει ένας μαθητής στη μηχανική της
πραγματικής ζωής. Εθελοντές επαγγελματίες μέντορες προσφέρουν τον χρόνο και τα ταλέντα τους για να
καθοδηγήσουν κάθε ομάδα. Κάθε σεζόν τελειώνει με
ένα διασκεδαστικό Πρωτάθλημα FIRST.

ΣΤΟΧΟΣ
Κάτω από αυστηρούς κανόνες, περιορισμένους πόρους
και ένα έντονο χρονικό όριο έξι εβδομάδων, ομάδες
μαθητών προκαλούνται να συλλέξουν χρήματα, να σχεδιάσουν μία «μάρκα» της ομάδας, να τελειοποιήσουν
τις ικανότητες συνεργασίας και να κατασκευάσουν και
να προγραμματίσουν ρομπότ βιομηχανικού μεγέθους,
τα οποία θα αγωνιστούν σε μια δύσκολη πίστα ενάντια
σε ομοϊδεάτες αντιπάλους.

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ
Οι ομάδες του FIRST Robotics Competition έχουν την ευκαιρία να μάθουν από επαγγελματίες μηχανικούς, να τελειοποιήσουν τις ικανότητές τους στο STEM (Science,
Technology, Engineering, Mathematics – Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά), να μάθουν και να
χρησιμοποιήσουν πολύπλοκο λογισμικό, εξοπλισμό και
εργαλεία παροχής ενέργειας, να κατασκευάσουν και να
διαγωνιστούν με ένα ρομπότ δικού τους σχεδιασμού, να
βελτιώσουν τις ικανότητες συνεργασίας, διαλλακτικότητας και επικοινωνίας, να διαγωνιστούν και να συνεργαστούν σε συμμαχίες και τουρνουά, να κατανοήσουν και να
εξασκήσουν τον Αξιοπρεπή Επαγγελματισμό™, να κερδίσουν μια θέση στο Πρωτάθλημα FIRST, ενώ έχουν δικαίωμα για εκατομμύρια δολάρια σε υποτροφίες πανεπιστημίων.
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Αντίκτυπο FIRST και FRC
Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στο FIRST Robotics Competition συμμετέχει σε
δραστηριότητες με κέντρο την επιστήμη και ωφελούνται σε πολλούς τομείς όπως:
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ

86% 87%
Σχεδιάζουν το ρομπότ
ή ένα μέρος του

Κατασκευάζουν
το ρομπότ



37% 93%
Προγραμματίζουν
το ρομπότ

Εξηγούν τη διαδικασία
σχεδιασμού του ρομπότ

83%

92%

88%

Ενδιαφέρονται να
γίνουν επιστήμονες
ή μηχανικοί

Αύξησαν το ενδιαφέρον τους
να τα πάνε καλά στο σχολείο

Αύξησαν το ενδιαφέρον
για τις σπουδές τους

93% 96%
97%

91%

Μεγαλύτερη επίγνωση για
τις θετικές επιστήμες

Ενδιαφέρονται περισσότερο
για εργασία σχετική με τις
θετικές επιστήμες

Μεγαλύτερη επιθυμία
να μάθουν περισσότερα
για τις επιστήμες

Απόκτησαν μηχανικές/
τεχνικές γνώσεις

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 21ου ΑΙΩΝΑ


92%

Αυτοπεποίθηση


99%


94%

Ομαδική Εργασία

Επίλυση Διαφωνιών

ΗΓΕΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ


92%

Αυξημένες
Ηγετικές Ικανότητες


99%

Χρήση Μαθηματικών
για την επίλυση πραγματικών
προβλημάτων


94%

Επίλυση Απρόβλεπτων
Προβλημάτων
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Χρονοδιάγραμμα Διαγωνισμού
Δ

KICKOFF (ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018)
ΩΡΑ:
11:00 – 20:00

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:
Παγκοσμίως

Το Kick-off σηματοδοτεί την αρχή του σχεδιασμού και της κατασκευής της σεζόν. Οι ομάδες έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν σε
«τοπικά» Kick-offs για να συγκρίνουν σημειώσεις, να πάρουν ιδέες,
να κάνουν φίλους, να βρουν ομάδες καθοδήγησης, να μάθουν το παιχνίδι, να πάρουν το Kick-off Kit και το Kit of Parts και να προετοιμαστούν για τη συναρπαστική σεζόν του FRC. Στη συνέχεια η ομάδα θα
έχει τη δυνατότητα να προετοιμαστεί για τις απαιτήσεις του διαγωνισμού σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έξι εβδομάδων, πριν
ταξιδέψει στον τοπικό διαγωνισμό στον οποίο έχει κάνει εγγραφή.

STOP BUILD DAY (ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018)
ΩΡΑ:
07:00 π.μ.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:
Παγκοσμίως

Κατά το Stop Build Day, όλες οι ομάδες πρέπει να σταματήσουν να
εργάζονται πακετάρουν και να ταγκάρουν το ρομπότ τους για τη
σεζόν του FIRST Robotics Competition 2018.
Μετά το Stop Build Day οι ομάδες έχουν μόνο τη δυνατότητα να παρουσιάσουν το ρομπότ τους σε χορηγούς και υποστηρικτές. Επόμενο
και πιο καθοριστικό βήμα στη διαδικασία του διαγωνισμού αποτελεί
ο Τοπικός Διαγωνισμός (Regional). Οι Terminators θα συμμετάσχουν
στο New York Tech Valley Regional.
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New York Tech Valley Regional
Η ομάδα των Terminators θα συμμετάσχει στον τοπικό διαγωνισμό «New York City
Regional», ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στην πόλη Troy της πολιτείας της Νέας
Υόρκης από 14 έως 17 Μαρτίου 2018.
Η πόλη Troy βρίσκεται στη δυτική άκρη της κομητείας Rensselaer (Ρενσιλίαρ) και στην ανατολική όχθη του
ποταμού Hudson (Χάντσον). Ειδικότερα, ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Rensselaer Polytechnic
Institute (Ιδιωτικό Πολυτεχνικό Ινστιτούτο Ρενσίλαρ). Πιο συγκεκριμένα, οι αγώνες θα λάβουν μέρος στις
αθλητικές εγκαταστάσεις του ινστιτούτου, στο στάδιο ECAV που έχει χωρητικότητα 1.200 θέσεων.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΡΕΝΣΙΛΙΑΡ
Το Ρενσιλίαρ είναι το παλαιότερο ιδιωτικό Πανεπιστήμιο Μηχανικής που ιδρύθηκε στις ΗΠΑ
καθώς η ίδρυση του πραγματοποιήθηκε πριν
από 193 χρόνια, το 1824. Ως σήμερα, το καθηγητικό σώμα και οι απόφοιτοι του Rensselaer περιλαμβάνουν έξι μέλη του National Inventors Hall
of Fame, έξι νικητές του National Medal of Technology, πέντε νικητές National Medal of Science,
οκτώ αποδέκτες Fulbright Scholarship, και έναν
αποδέκτη βραβείου Νόμπελ στη Φυσική.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το New York Tech Valley Regional, όπως και οι υπόλοιποι τοπικοί διαγωνισμοί που πραγματοποιούνται στις
ΗΠΑ και σε άλλες χώρες είναι γεμάτες από διασκέδαση
και δράση. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνουν:
Αγώνες πρόκρισης και Playoff
Τεχνολογικές Δραστηριότητές και Εργαστήρια
Συζητήσεις για υποτροφίες
Χρόνο γνωριμίας με άλλες ομάδες
Τελετές Έναρξης και Λήξης με σημαντικούς
ομιλητές και πολλά ακόμη!
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ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ TERMINATORS

Γιατί να γίνετε χορηγοί;
Oι γνώσεις και η διάθεση δεν επαρκούν
για την διεκπεραίωση της αποστολής
που έχουν αναλάβει οι Terminators.
Η ομάδα Terminators αδημονεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής FIRST Robotics Competition. Η ομάδα συγκροτείται από μέλη αφοσιωμένα στην επίτευξη του στόχου της, άτομα συνεργατικά και ικανά να
συνδράμουν στην ολοκλήρωση και επιτυχία του έργου.
Ωστόσο, οι γνώσεις και η διάθεση δεν επαρκούν για την
διεκπεραίωση της αποστολής που έχουν αναλάβει οι Terminators. Το κεφάλαιο που απαιτείται για το έργο αυτό δεν
είναι δυνατό να καλυφθεί από τα μέλη. Οι χορηγίες λοιπόν,

είναι το κλειδί για την επιτυχία της ομάδας. Οι χορηγοί καλούνται να χρηματοδοτήσουν είτε μέρος του προγράμματος, είτε ολόκληρη τη διαδικασία συμμετοχής και δράσης
στο διαγωνισμό. Πιο αναλυτικά:
•

•

Οι Terminators χρειάζονται εξοπλισμό για την κατασκευή του ρομπότ καθώς και για τον προγραμματισμό του. Εργαλεία, επιπρόσθετα εξαρτήματα κλπ.
είναι αναγκαία.
Η ομάδα χρειάζεται να μεταβεί στην Νέα Υόρκη των
Η.Π.Α. και συγκεκριμένα στην πόλη Troy της πολιτείας. Το υπερατλαντικό αυτό ταξίδι, καθώς και οι
μετακινήσεις της ομάδας στα αεροδρόμια και το ξενοδοχείο πρέπει να υποστηρίζονται από ένα οικονομικό υπόβαθρο.

6 λόγοι για να γίνετε χρηματοδότες της ομάδας μας.

1

Πρωτοπορία

3

Καινοτομία

5

Επένδυση στο Μέλλον

10

Για πρώτη φορά μια ελληνική ομάδα
στοχεύει σε έναν διαγωνισμό τόσο μεγάλης εμβέλειας και απαιτητικότητας.

Ο διαγωνισμός FRC είναι το «Απόλυτο
Άθλημα για το Μυαλό» και φέρνει
τους μαθητές όσο πιο κοντά γίνεται
στη μηχανική του πραγματικού κό-

Οι Terminatots αποτελούν μια ομάδα
με συνέπεια, η οποία θα συνεχίσει να
μυεί μαθητές στον κόσμο της επιστήμης και της τεχνολογίας με συνέχεια
στον χρόνο.

2

Προηγούμενη Εμπειρία

4

Συμμετοχή

6

Ευκαιρίες Εξέλιξης

Η ομάδα έχει ήδη συμμετάσχει σε διαγωνισμούς εκπαιδευτικής ρομποτικής στην Ελλάδα, αποσπώντας διακρίσεις.

Η ομάδα μας μπορεί να δώσει το παρόν και να αγωνιστεί δίπλα σε κορυφαίες ομάδες στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Με τη χορηγία σας, οι Terminators θα
έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν
σε μαθητές της επαρχιακής πόλης
της Καρδίτσας εξελιγμένα προγράμματα εξέλιξης και εκπαίδευσης.

ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ TERMINATORS

ΠΑΚΕΤΟ ΧΟΡΗΓΩΝ

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝ
Η ανάληψη των καθηκόντων χορήγησης της ομάδας μας θα ήταν ιδιαιτέρως εκτιμητή, ανεξαρτήτως
επιπέδου χορηγιών. Να θυμάστε πως η χορήγηση τέτοιων εκδηλώσεων δεν είναι τίποτε άλλο παρά
μόνο επένδυση για το μέλλον. Ωστόσο, τα χρήματά σας ασφαλώς και δεν σπαταλούνται άσκοπα, καθώς
η ομάδα μας προσφέρει τα παρακάτω οφέλη στους χορηγούς και τους υποστηρικτές της:

Διαρκής Διαφήμιση

Εδραίωση Παρουσίας

Διαφήμιση ως

της εταιρεία σας

στα social media

«καινοτόμου» εταιρείας

Τα προϊόντα της ομάδας, δηλαδή το ρομπότ και τα ομαδικά ενδύματα (μπλούζες) θα
φέρουν το λογότυπο/επωνυμία της επιχείρησής σας, αναλογικά φυσικά με το επίπεδο
χορηγιών στο οποίο κατατάσσεσθε.

Παράλληλα, τα σποτάκια της
ομάδας, οι αναρτήσεις της
στα
κοινωνικά
δίκτυα
(Facebook, Instagram, Twitter,
και ιστοσελίδα) και οι φωτογραφίες κατά τα στάδια προόδου θα φέρουν επίσης το λογότυπο ή την επωνυμία σας.

Η διαφήμιση και προβολή σας
θα ενισχύσει την οικονομική
ανέλιξη της επιχείρησής σας
και την ανάδειξή της ως μία επιχείρηση που ενισχύει και πιστεύει στις μαθητικές καινοτόμες
πρωτοβουλίες και
δράσεις και επενδύει στα
άτομα που θα αναλάβουν τα
ινία του μέλλοντος.
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ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ TERMINATORS

Επίπεδα Χορηγών

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ

ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ
SILVER PACKAGE

Ρομπότ: Γραμμή κειμένου με το όνομα
της επιχείρησης στο ρομπότ

Ρομπότ: Γραμμή κειμένου με το όνομα
της επιχείρησης στο ρομπότ

Διαφήμιση της εταιρείας σας στην σελίδα μας στο Facebook, στο Twitter και
στο Instagram και στην ιστοσελίδα μας

Μπλουζάκια Ομάδας: Γραμμή κειμένου
με το όνομα της επιχείρησης (φοριούνται σε εκδηλώσεις και τουρνουά)

Αναμνηστικό: Προσωπικό ευχαριστήριο γράμμα από την ομάδα μας

Λογότυπο και υπερσύνδεσμος στη σελίδα των χορηγών μας

25€-100€

Διαφήμιση της εταιρείας σας στην σελίδα μας στο Facebook, στο Twitter και
στο Instagram και στην ιστοσελίδα μας
Αναμνηστικά: Προσωπικό ευχαριστήριο γράμμα από την ομάδα μας και
μπλουζάκι της ομάδας μας

101€-500€
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ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ TERMINATORS

ΠΑΚΕΤΟ ΧΟΡΗΓΩΝ

Σε κάθε επίπεδο χορηγών, η Ομάδα Terminators προσφέρει διαφήμιση και προβολή
στην επιχείρησή σας, με αναφορά σε κάθε ανακοίνωσή της στα ΜΜΕ. Η ομάδα θα
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προβολή της σε τοπικά, εθνικά και
διεθνή μέσα ενημέρωσης.

ΚΙΟΥΡΙ
Ρομπότ: Λογότυπο επιχείρησης σε μέGOLD
PACKAGE
γεθος
επαγγελματικής
κάρτας στο ρομπότ
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Praesent ac Ομάδας:
tincidunt lacus,
vel commodo
Μπλουζάκια
Λογότυπο
επιχείσε leo
μέγεθος
επαγγελματικής
neque.ρησης
Nam vitae
quis purus
sodales dictum
(φοριούνται
εκδηλώσεις
non et κάρτας
nisl. n ornare,
justo euσε
molestie
blandit,και
felis felisτουρνουά)
lacinia ex. Nam vitae leo quis purus sodales
dictumΛογότυπο
non et nisl.και
n ornare,
justo eu molestie.
υπερσύνδεσμος
στη σελίδα των χορηγών μας
Διαφήμιση της εταιρείας σας στην σεFeatured
Title Hereστο Twitter και
λίδα μαςPackage
στο Facebook,
στο Instagram και στην ιστοσελίδα μας
Featured
PackageΠροσωπικό
Title Here
Αναμνηστικά:
ευχαριστήριο γράμμα από την ομάδα μας και
Featured
Package
Title Here
μπλουζάκι
της ομάδας
μας

ΝΕΥΤΩΝΑΣ
Ρομπότ: Μικρό λογότυπο επιχείρησης

PLATINUM PACKAGE

Πανό Ομάδας: Μικρό λογότυπο επιχείLorem ρησης
ipsum dolor
sit amet, consectetur
adipis(επιδεικνύεται
σε εκδηλώσεις
cing elit.
Praesent
ac
tincidunt
lacus,
vel
commodo
και τουρνουά)
neque. Nam vitae leo quis purus sodales dictum
Μπλουζάκια Ομάδας: Μικρό λογότυπο
non et nisl. n ornare, justo eu molestie blandit, feεπιχείρησης στο πίσω μέρος της
lis felis lacinia ex. Nam vitae leo quis purus sodales
μπλούζας (φοριούνται σε εκδηλώσεις
dictum non et nisl. n ornare, justo eu molestie.
και τουρνουά)
Λογότυπο και υπερσύνδεσμος στη σελίδα των χορηγών μας
Featured Package Title Here
Διαφήμιση της εταιρείας σας στην σελίδα μας στο Facebook, στο Twitter και
Featured Package Title Here
στο Instagram και στην ιστοσελίδα μας

Featured Package Title Here

Αναμνηστικά:
πλακέτα
Featured
PackageΕυχαριστήρια
Title Here
από την ομάδα μας και μπλουζάκι της
ομάδας μας
Featured Package Title Here

Featured Package Title Here

Featured Package Title Here

501€-1000€

1001€-2000€
Featured Package Title Here
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ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ TERMINATORS

Όλοι οι χορηγοί και υποστηρικτές της ομάδας λαμβάνουν πρόσκληση για συμμετοχή
στην εκδήλωση εορτασμού στο τέλος της σχολικής χρονιάς, όπου θα ευχαριστηθούν
ο καθένας ξεχωριστά σε ειδική τελετή στην εκδήλωση εορτασμού.

ΤΕΣΛΑ
Ρομπότ: Μεσαίο λογότυπο επιχείρησης

GOLD PACKAGE

Πανό Ομάδας: Μεσαίο λογότυπο επιLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisχείρησης (επιδεικνύεται σε εκδηλώcing elit.σεις
Praesent
ac tincidunt lacus, vel commodo
και τουρνουά)
neque. Nam vitae leo quis purus sodales dictum
Ομάδας:
Μεσαίο
λογόnon et Μπλουζάκια
nisl. n ornare, justo
eu molestie
blandit,
feτυπο επιχείρησης στο πίσω μέρος της
lis felis lacinia ex. Nam vitae leo quis purus sodales
μπλούζας (φοριούνται σε εκδηλώσεις
dictum non et nisl. n ornare, justo eu molestie.
και τουρνουά)
Λογότυπο και υπερσύνδεσμος στη σελίδα των χορηγών μας
Featured Package Title Here
Διαφήμιση της εταιρείας σας στην σελίδα μαςPackage
στο Facebook,
Featured
Title Hereστο Twitter και
στο Instagram και στην ιστοσελίδα μας

ΑΪΝΣΤΑΙΝ
Τουρνουά: Αναφέρεστε ως επικεφαλής
PLATINUM
PACKAGE
χορηγός
(ανακοινώνεστε
κάθε φορά
μαζί με το όνομα της ομάδας)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis2 εισιτήρια
γιαtincidunt
το New York
Tech
Valley Recing elit.
Praesent ac
lacus,
vel commodo
gional
και
VIP
στην
εκδήλωση
εορτασμού
neque. Nam vitae leo quis purus sodales dictum
non et Το
nisl.όνομα
n ornare,
eu molestie
feτηςjusto
εταιρείας
σας blandit,
αναφέρεlis felisται
lacinia
Nam vitae
leo quis
ως ex.
«Μέγας
Χορηγός»
σεpurus
όλεςsodales
τις ατης ομάδας
σταmolestie.
ΜΜΕ
dictumνακοινώσεις
non et nisl. n ornare,
justo eu
Ρομπότ: Μεγάλο λογότυπο επιχείρησης

Αναμνηστικά:
πλακέτα
Featured
PackageΕυχαριστήρια
Title Here
με ομαδική φωτογραφία και μπλουζάκι
της ομάδας
μας Title Here
Featured
Package

Πανό Ομάδας:
Featured
PackageΜεγάλο
Title Hereλογότυπο επιχείρησης (επιδεικνύεται σε εκδηλώσεις και τουρνουά)
Featured Package Title Here
Μπλουζάκια Ομάδας: Μεγάλο λογότυπο επιχείρησης
στο
πίσω μέρος της
Featured
Package Title
Here
μπλούζας (φοριούνται σε εκδηλώσεις
και τουρνουά)
Featured
Package Title Here

Featured Package Title Here

Λογότυπο και υπερσύνδεσμος στη σελίδα τωνPackage
χορηγών
μας
Featured
Title
Here

2001€-5000€

Διαφήμιση της εταιρείας σας στην σεFeatured
Title Here
λίδα μαςPackage
στο Facebook,
στο Twitter και
στο Instagram και στην ιστοσελίδα μας
Αναμνηστικά: Ευχαριστήρια πλακέτα
με ομαδική φωτογραφία υπογραφόμενη τα μέλη της ομάδας μας και
μπλουζάκι της ομάδας μας

5000€+
14

ΠΑΚΕΤΟ ΧΟΡΗΓΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ TERMINATORS

Προϋπολογισμός
Οι Terminators, ως μια ομάδα που συμμετέχει στο FIRST Robotics Competition,
πρέπει να καλύψουν ορισμένα έξοδα. Παρακάτω θα βρείτε έναν προϋπολογισμό αυτών των εξόδων, για τα οποία η ομάδα συλλέγει χρήματα από χορηγίες.

ΕΞΟΔΑ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

6.000€

Κόστος για την εγγραφή στον
διαγωνισμό

Σετ συναρμολόγησης ρομπότ

5.000€

Η αγορά σετ εξαρτημάτων
απαιτείται για την συμμετοχή
στον διαγωνισμό.

Εργαλεία

1.000€

Τα εργαλεία απαιτούνται για την
κατασκευή του ρομπότ.

Διάφορα εξαρτήματα και
εφόδια

400€

Θα χρειαστούν και κάποια άλλα
εξαρτήματα κατά την διάρκεια
της κατασκευής.

Κομμάτια πίστας εξάσκησης

500€

Χρήσιμα για τη δοκιμή και την εξάσκηση με το ρομπότ σε πραγματικά δεδομένα.

Κιτ Μεταφοράς Ρομπότ

200€

Απαραίτητο για τη μεταφορά του
ρομπότ στην τοποθεσία του διαγωνισμού

150€

Απαραίτητο για τη μεταφορά του
ρομπότ κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού (μετά και πριν από
κάθε αγώνα)

500€

Το πρόγραμμα CAD, απαιτείται
για τον ηλεκτρονικό σχεδιασμό
του ρομπότ πριν την τελική κατασκευή του.

200€

Απαραίτητα για λόγους ασφαλείας των μελών της ομάδας που
χειρίζονται και επισκευάζουν το
ρομπότ.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Έξοδα Εγγραφής

ΤΕΧΝΙΚΑ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Καρότσι Μεταφοράς Ρομπότ

Σχεδιασμός & Εκτύπωση CAD

Γυαλιά ασφαλείας
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ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Μεταφορά Ομάδας

12.000€

Μεταφορά της ομάδας από την
Καρδίτσα στην Αθήνα και από εκεί μεταφορά αεροπορικώς στη
Νέα Υόρκη και στη συνέχεια στην
πόλη Troy. Στο κόστος περιλαμβάνεται και η επιστροφή.

Διαμονή Ομάδας

10.000€

Διαμονή της ομάδας σε ξενοδοχείο της περιοχής κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού.

Διατροφή Ομάδας

2.000€

Διατροφή της ομάδας κατά τη
διάρκεια του διαγωνισμού

1.200€

Η μεταφορά του ρομπότ υπάρχει
μεγάλη πιθανότητα να χρηματοδοτηθεί από τη διοργανώτρια
FIRST.

Ρουχισμός ομάδας

500€

Βελτιώνει την εμφάνιση της ομάδας, και αυξάνει την αυτοπεποίθησή της. Περιλαμβάνει και τη
μασκότ της ομάδας.

Κατασκευή κιοσκιού

400€

Η κατασκευή του πάγκου για την
εκδήλωση είναι αναγκαία.

Σήματα επωνυμίας (banner)

250€

Ο σχεδιασμός σημάτων για την ομάδα συμβάλλει στην διαφήμισή
της και των χορηγών.

Αντικείμενα Give-Away

500€

Για προωθητικές δράσεις.

Μεταφορά Ρομπότ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
40.850€
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ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΩΝ TERMINATORS

Βλάχου
Πολυξένη

Καραμέρη
Ελευθερία – Μαρία

Καραμπινά
Δήμητρα

Καρκαλέτσου
Ισμήνη

Κάσσος
Ευάγγελος

Κατσαρός
Βάιος - Άγγελος

Κομπογιάννη
Θωμαή

Μπαλακτσής
Χρήστος

Παπαγεωργίου
Κωνσταντίνος

Πολύζου
Ηλιάνα-Μαρία

Σίσκος
Θανάσης

Συροπούλου
Ειρήνη - Οδύσσεια

Τσιρογιάννης
Παύλος

Φασιανού
Ελένη

Φωτόπουλος
Βάιος

Ευχαριστούμε για
το ενδιαφέρον!
ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ TERMINATORS
Συνδεθείτε με τους Terminators!



@TerminatorsGR



@TerminatorsGR




@TerminatorsGR
www.teamterminators.org

