Patroni medialni

W 2012r. naszymi patronami na Elbrusie byli:
Patron g?ówny:

Polski Klub Przygody jest stowarzyszeniem powsta?ym w lutym 2002 r. z inicjatywy polskich podró?ników, polarników, himalaistów oraz innych
ludzi, którym bliska jest idea prowadzenia aktywnego stylu ?ycia. W swoich szeregach skupia tych, którzy wykazuj?c si? pomys?owo?ci?,
nowatorstwem i konsekwencj? w realizacji swoich zamierze? wykraczaj? ponad przeci?tno??. Tych, którzy potrafi? uczyni? swoje wyprawy
niezwyk?ymi i niezapomnianymi.

...

Klub Podró?ników ?ródziemie to portal pasjonatów i podró?ników, tworzony przez u?ytkowników tego miejsca i dla nich samych.

Pozosta?e patronaty:
...

Portal tworzony dla Ludzi Gór przez ludzi Gór, najwi?ksze medium internetowe spo?eczno?ci górskiej.

...

Portal Bran?y Outdoroowej.

...

Extremium to ekskluzywny magazyn po?wi?cony turystyce i sportom ekstremalnym oraz ludziom (niepokornym, g?odnym wra?e? i ryzyka),
którzy wybrali aktywny styl ?ycia.

...

Jeste?my internetowym, studenckim radiem - tworzonym dla studentów przez studentów. Dzia?amy non profit od pa?dziernika 2006 roku,
nasza praca ma charakter wolontariatu.

...

Travel Channel dost?pny jest na terenie ca?ej Polski w sieciach kablowych oraz na platformach cyfrowych takich jak: Cyfrowy Polsat S.A., Cyfra
+, UPC Polska Sp. z o.o., Vectra S.A., Multimedia Polska S.A., dociera do 5,4 mln abonentów w Polsce. Rozrywkowy, pe?en informacji i
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inspiruj?cy, Travel Channel przedstawia wyj?tkowo szerok? i bogat? ofert? dla ka?dego kto lubi i chce podró?owa?. Programy przenosz?
widzów do wszystkich zak?tków ziemi na, przygody z plecakiem, kulinarne poszukiwania, ekologiczne wczasy, w ekskluzywne miejsca oraz
luksusowe zak?tki na ca?ym ?wiecie.

...

Przewodniki pisane z pasj?. Chcemy, by nasze ksi??ki, pisane przez pasjonatów, zara?a?y w?drówk? w poszukiwaniu nowych, nieznanych
miejsc i pomaga?y w odkrywaniu szlaków niewydeptanych jeszcze przez turystów. Cho? prowadzimy tak?e przez popularne miasta i kraje,
staramy si? podpowiada?, jak - nawet id?c promenad? w t?umie spacerowiczów - us?ysze? opowie?ci starych murów, samotnych drzew i
zapomnianych duchów.

...

Peron4 powsta? z my?l? o podró?uj?cych na w?asn? r?k? – z dala od biur podró?y oraz wycieczek all inclusive w drogich hotelach i w
najbardziej obleganych miejscach. Nie sztuk? jest podró?owa? maj?c pe?ny portfel, nasz? ide? jest inspirowanie do poznawania ?wiata za
niewielkie pieni?dze.

...

Travelbit - Centrala Polskich Globtroterów.

...

INDEPENDENT.PL powsta? jako niezale?ny i autorski projekt w 2000 roku. To jeden z najwi?kszych w Polsce portali prezentuj?cych wszelkie
dziedziny kultury i sztuki (muzyka, film, teatr, sztuka, literatura).

...

Partnerzy:

Nasz? wypraw? organizujemy pod szyldem Starogardzkiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego.

Materia?y graficzne do pobrania oraz wspó?praca: tutaj.
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