
 

Styczeń 2014 

 

Opracowanie strategii marketingowej promującej Goetlowskie Wyścigi  

Mini-Samochodów Spalinowych Sterowanych Radiem. 

Nasi nauczyciele-uczestnicy projektu  (nauczyciel przedsiębiorczości K. 

Fabia , nauczyciel mechaniki S. Kudzia oraz koordynator M. Talaga)  spotykali 

się wielokrotnie , aby opracować strategię marketingową promującą 

Goetlowskie Wyścigi Samochodowe. 

 

 

Styczeń – luty 2014 

 

Wdrożenie strategii marketingowej  Goetlowskich 

Wyścigów Samochodowych(GWS) 

Uczestniczący w realizacji projektu uczniowie klasy 3TI ( K. Studnicki,              

G. Pacyga, ) tworzą stronę internetową GWS, opracowują jego logo, oraz 

przygotowują  reklamę multimedialną GWS. 

 Inni uczniowie 3TI( A. Książęk, M. Marciniak, K.Trelak) przygotowali stronę 

projektu Moves.  

Poza tym nauczyciel mechaniki prowadzi z uczestnikami treningi   

w prowadzeniu małych i dużych samochodów sterowanych radiem. Uczestnicy 

projektu projektują i wykonują przeszkody do wyścigów. Promujemy w szkole 

GWS podczas konferencji nauczycieli w dniu 31 stycznia 2014. 



 

Uczniowie kl. 3TI uczestniczący w projekcie tworzą stronę internetową 

GWS. 

Projektujemy przeszkody do wyścigów. 



 

 

,,Mini samochody w mini mieście” 

 

 

 

Luty- marzec 2014 

Przygotowania do wizyty roboczej w Podebradach 

Uczestnicy projektu  przygotowują  PP oraz  projekt na logo opracowany 

przez ucznia klasy 3TI Artura Książka. Z pomocą nauczycieli języka 

angielskiego , nauczyciela informatyki  opracowują w języku angielskim 

 informację  o strategii marketingowej. Nauczyciele organizują  z uczniami 

spotkania mającymi na celu ułatwienie im integracji z innymi uczestnikami 

projektu ze szkól partnerskich. 



 

Uczestnicy projektu  przygotowują  PP 

 

Projekt logo opracowany przez ucznia 3 TI A. Książka. 



 

Prace przygotowawcze na spotkanie robocze w zaprzyjaźnionej szkole  

w Podebradach. 

  

  



14  marzec  2014 

Działania promujące GWS w szkole. 

Organizacja szkolnych wyścigów mini- samochodów o napędzie spalinowym 

sterowanych radiem. 

 

 Szkolne Zawody w sterowaniu mini samochodami . 

 



 

Wyścigi mini samochodów  cieszą się dużą popularnością w naszej szkole. 

 

 

 

 

 

  



19-21 marzec 2014 

Promocja GWS podczas Małopolskiego Festiwalu 

Zawodów w Krakowie. 

 Uczestnicy projektu promują nasz niszowy sport podczas Małopolskiego 

Festiwalu Zawodów w Krakowie, organizują pokazy GWS oraz prowadzą 

animację gry na ekranie multimedialnym. Goetlowskie Wyścigi Samochodowe 

odniosły wielki sukces, zainteresowanie pokazami GWS  było ogromne! 

 

 

 

Małopolski Festiwal Zawodów w Krakowie. 

 



Animacja gry GWS na ekranie multimedialnym.

Nasza prezentacja cieszyła się dużym zainteresowaniem odwiedzających 

targi 



20 marca 2014 

Promocja GWS podczas Dnia Otwartego dla uczniów Gimnazjum                           

w Grzechyni oraz dla innych gimnazjów w powiecie suskim. 

 

Zorganizowaliśmy Dzień Otwarty  dla młodzieży  i nauczycieli  

Gimnazjum  w Grzechyni. Główną atrakcją były Goetlowskie Wyścigi 

Samochodowe , pokaz sterowania mini - samochodami oraz rozegranie 

wyścigów tymi samochodami.  Promocja GWS poprzez pokazy w innych 

Gimnazjach to zasługa Dyrektora Szkoły.   

Opublikowano też artykuł w prasie promujący naszą samochodową inicjatywę. 

 

 

Pokazy samochodów o napędzie spalinowym. 


