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Podstawowe informacje o warsztatach 

Czas i miejsce 
Warsztaty PyLadies odbęda się w dniach 22-24 sierpnia w Hotelu Ossa Congress & SPA****              
(http://www.hotelossa.pl/) w miejscowości Ossa, około 1h jazdy samochodem z Warszawy. 

Cel i misja 
Celem warsztatów jest promowanie różnorodności w IT, edukowanie, budowanie 
społeczności, a także motywowanie kobiet do prowadzenie swoich projektów. 

 
Grupa docelowa 
Warsztaty przeznaczone są dla osób (w szczególności kobiet), które dopiero          
rozpoczynają swoją przygodę z programowaniem. 

Tematyka 
Podstawy programowania w języku Python: wprowadzenie do składni języka, struktur 
danych, biblioteki standardowej oraz obsługi wyjątków. 
  

http://www.hotelossa.pl/


Pakiety sponsorskie 

 

Pakiet Złoty 
 

● tytuł Złotego Sponsora warsztatów PyLadies Poland Workshop 
● możliwość krótkiej 15 minutowej prezentacji technicznej w trakcie warsztatów dla 

uczestników i mentorów 
● możliwość przeprowadzenia 3h warsztatów dla uczestników konferencji PyCon PL 
● ulokowanie stoiska reklamowego Sponsora w strefie stoisk sponsorskich PyCona PL 
● możliwość wysłania trzech osób w charakterze uczestników warsztatów (z 

pominięciem procesu aplikacyjnego) 
● logotyp sponsora na stronie warsztatów PyLadies Poland Workshop oraz na stronie 

PyCona PL 
● informacja o fakcie zostania Sponsorem w serwisach społecznościowych PyLadies 

Poland i konferencji PyCon PL 
● możliwość umieszczenia rollupa reklamowego Sponsora w sali warsztatów oraz w 

sali gdzie odbywa się konferencja PyCon PL 
● informacja o Sponsorze w mailingu wysyłanym do uczestników warsztatów 
● podziękowania podczas otwarcia i zamknięcia warsztatów 

 

Cena (netto): 7200 zł 

 

Pakiet Srebrny 
 

● tytuł Srebrnego Sponsora warsztatów PyLadies Poland Workshop 
● możliwość krótkiej 15 minutowej prezentacji technicznej w trakcie warsztatów dla 

uczestników i mentorów 
● możliwość wysłania jednej osoby w charakterze uczestnika warsztatów (z 

pominięciem procesu aplikacyjnego) 
● logotyp sponsora na stronie warsztatów PyLadies Poland Workshop 
● informacja o fakcie zostania Sponsorem w serwisach społecznościowych PyLadies 

Poland i konferencji PyCon PL 
● możliwość umieszczenia rollupa reklamowego Sponsora w sali warsztatów oraz w 

sali gdzie odbywa się konferencja PyCon PL 
● informacja o Sponsorze w mailingu wysyłanym do uczestników warsztatów 
● podziękowania podczas otwarcia i zamknięcia warsztatów 

 

Cena (netto): 3200 zł 
 



 

Pakiet Brązowy 
 

● tytuł Brązowego Sponsora warsztatów PyLadies Poland Workshop 
● logotyp sponsora na stronie warsztatów PyLadies Poland Workshop 
● informacja o fakcie zostania Sponsorem w serwisach społecznościowych PyLadies 

Poland 
● możliwość umieszczenia rollupu reklamowego Sponsora w sali warsztatów 
● informacja o Sponsorze w mailingu wysyłanym do uczestników warsztatów 
● podziękowania podczas otwarcia i zamknięcia warsztatów 

 

Cena (netto): 1100 zł 
 

 
 

Pakiet Grafitowy 

 
● tytuł Grafitowego Sponsora warsztatów PyLadies Poland Workshop 
● logotyp sponsora na stronie warsztatów PyLadies Poland Workshop 
● informacja o Sponsorze w mailingu wysyłanym do uczestników warsztatów 
● podziękowania podczas otwarcia i zamknięcia warsztatów 

 
 

Cena (netto): 550 zł  



Informacje kontaktowe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kinga Kięczkowska 

k.kieczkowska@gmail.com 
 

Filip Kłębczyk 
fklebczyk@wecamo.eu 

tel. +48 536 279 202 
 
 


