
Zasady korzystania z pomocy Biura Promocji Artystycznej Akademii Muzycznej w Gdańsku  

w realizacji przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez poszczególne jednostki uczelni.  

Biuro Promocji Artystycznej (BPA) powołane jest do szeroko rozumianej pracy nad promocją uczelni 

oraz kreowaniem wizerunku (PR) Akademii Muzycznej w Gdańsku. Wszystkie jednostki organizacyjne 

Akademii Muzycznej organizujące wydarzenia artystyczne, naukowe i dydaktyczne mają prawo 

korzystania z pomocy w/w biura w zakresie jego obowiązków. Dla efektywności działań promocyjnych 

oraz usprawnienia pracy nad przygotowaniem i wypromowaniem wydarzenia określa się następujące 

zasady współpracy z BPA: 

1. Kierownik danej jednostki – wydziału, katedry, instytutu, zakładu etc. – każdorazowo wyznacza 

koordynatora wydarzenia [asystenta, młodszego pracownika naukowego, studenta itp.] 

odpowiedzialnego za kontakt z BPA i ze służbami administracyjnymi przy danym projekcie.  

W zależności od wielkości projektu może zostać wyłoniony zespół organizacyjny z powołanym do 

kontaktów z BPA i innymi służbami Akademii Muzycznej koordynatorem.  

2. Za rezerwację sali na wydarzenie w Dziale Administracyjno-Gospodarczym odpowiedzialny jest 

bezpośredni organizator. Podgląd aktualnych rezerwacji sal jest dostępny na www.sale.amuz.gda.pl. 

3. Koordynator wydarzenia przekazuje drogą mailową na adres bpa@amuz.gda.pl gotowe materiały 

promocyjne (plakat, notka prasowa, kompletny program, biogramy, wysokiej rozdzielczości fotografie 

z podaniem ich autora etc.) w wersji elektronicznej oraz materiały w formie papierowej do BPA  

w godzinach pracy biura. 

4. Za przygotowanie merytoryczne materiałów promocyjnych związanych z wydarzeniem 

organizowanym przez daną jednostkę jest odpowiedzialny jej bezpośredni organizator. 

5. Ze względu na fakt, iż wydarzenia organizowane na poszczególnych wydziałach wykorzystują 

konkretny budżet wyłoniony ze środków organizującej je jednostki, organizatorzy decydują  

i odpowiadają za projekt i wydruk materiałów promocyjnych (Wydział, Katedra, Zakład, Instytut). BPA 

każdorazowo może służyć pomocą i doradztwem w sprawie graficznego wykorzystania logotypu 

uczelni, może ułatwić wydruk materiałów czy kontakt z grafikiem - projektantem. Zakres tej pomocy 

uwarunkowany jest odpowiednio wczesnym ustaleniem zasad współpracy. 

6. Logotypy Akademii Muzycznej w Gdańsku do umieszczenia na materiałach promocyjnych są do 

pobrania ze strony internetowej www.amuz.gda.pl w zakładce O NAS  JEDNOSTKI 

MIĘDZYWYDZIAŁOWE  BIURO PROMOCJI ARTYSTYCZNEJ. 

7. BPA może pomóc w zaprojektowaniu stałego wzoru materiałów reklamowych (plakat, program 

ulotka) typowych dla konkretnej jednostki organizującej cykliczne wydarzenia, tak, by każdorazowo 

wypełniać tę samą formę graficzną innymi treściami merytorycznymi, różnicując ją tylko np. 

kolorystyką. Przygotowanie i druk dyplomów oraz zaświadczeń leży w zakresie prac komitetów 

organizacyjnych poszczególnych wydarzeń. 

8. Za pozyskiwanie patronów medialnych i kontakt z mediami odpowiada BPA. Jeśli organizatorzy 

uzyskali już patronat jakiejkolwiek instytucji dla przygotowywanego wydarzenia na drodze 

indywidualnych starań, informacja taka powinna dotrzeć do BPA, by nie pominąć w/w patrona  

w innych działaniach reklamowych.  

9. Projekt materiałów promocyjnych wydarzenia, na które jednostka chce uzyskać patronaty 

medialne, powinny być przekazane do BPA najpóźniej na 21 dni przed organizowanym wydarzeniem; 

podyktowane jest to czasowymi obwarowaniami decyzji o udzieleniu ew. patronatu stosowanymi 

przez niektóre media. Za przekazywanie jednostce organizującej wydarzenie logotypów patronów 
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medialnych oraz ich wykorzystanie na materiałach reklamujących wydarzenie artystyczne 

odpowiedzialne jest BPA. 

9. Projekt materiałów promocyjnych związanych z wydarzeniami nieobjętymi patronatem medialnym 

powinien być przekazane do BPA najpóźniej na 7-10 dni przed organizowanym wydarzeniem, tak by 

móc je w sposób odpowiedni nagłośnić w dostępnych dla uczelni formach reklamy (strona 

internetowa, profil Facebook, poczta mailowa etc).  

10. O wszelkich zmianach związanych z wydarzeniem, a zwłaszcza o jego odwołaniu, BPA jak i służby 

administracyjne powinny być niezwłocznie poinformowane (brak takiej informacji powoduje szereg 

niepożądanych konsekwencji). 

11. Fotorelacjonowanie wydarzeń, na które składa się fotografowanie, selekcja, obróbka, 

publikowanie oraz archiwizowanie nie znajduje się w obszarze działalności BPA. W zależności od 

budżetu jakim dysponują organizatorzy BPA może ułatwić kontakt z fotografami zajmującymi się w/w 

pracą. 

12. BPA wspiera organizację dużych wydarzeń (konkursy, festiwale). 

13. BPA jest odpowiedzialne za projekt materiałów związanych z wydarzeniami ogólnouczelnianymi, 

nieorganizowanymi bezpośrednio przez daną jednostkę (Święto Uczelni, Koncerty dyplomantów, 

koncerty zamawiane przez podmioty zewnętrze, uroczystości organizowane przez JM Rektora 

Akademii Muzycznej w Gdańsku). 

14. BPA odpowiada za administrowanie stroną internetową Akademii Muzycznej w Gdańsku 

wyłącznie w zakresie aktualizacji kalendarza wydarzeń, sukcesów pedagogów i studentów, 

aktualności, komunikatów, treści związanych z promocją (bannery, slajder), galerii zdjęć. 

15. Materiały promocyjne Akademii Muzycznej w Gdańsku, reklamujące miasto Gdańsk i region 

pomorski, będące w posiadaniu w/w biura wydawane są w BPA wg wcześniejszego zgłoszenia  

z określeniem celu wydania materiałów oraz dokładnym określeniem ilości. Wiadomości te konieczne 

są do prowadzenia ewidencji wydawania w/w materiałów.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


