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Jesteśmy akademickim Jesteśmy akademickim 
zespołem wyścigowym zespołem wyścigowym 
startującym w międzyna-startującym w międzyna-
rodowej serii wyścigowej rodowej serii wyścigowej 
Formuła Student. Naszym Formuła Student. Naszym 
zadaniem jest projektowanie zadaniem jest projektowanie 
i konstruowanie od pod-i konstruowanie od pod-
staw bolidów wyścigowych staw bolidów wyścigowych 
zgodnych z wymagającym zgodnych z wymagającym 
regulaminem serii. Od 2012 regulaminem serii. Od 2012 
roku z sukcesami startujemy roku z sukcesami startujemy 
w najważniejszych zawodach w najważniejszych zawodach 
na całym świecie. Dzięki na całym świecie. Dzięki 
owocnej współpracy ze owocnej współpracy ze 
środowiskiem akademickim środowiskiem akademickim 
i przedstawicielami świa-i przedstawicielami świa-
ta biznesu stale rozwijamy ta biznesu stale rozwijamy 

nasze zaplecze techniczne nasze zaplecze techniczne 
i szkoleniowe, rezultatem i szkoleniowe, rezultatem 
czego są coraz wyższe czego są coraz wyższe 
kompetencje kadr inżynier-kompetencje kadr inżynier-
skich i zwycięstwa na zawo-skich i zwycięstwa na zawo-
dach. Jako pierwszy zespół dach. Jako pierwszy zespół 
w Polsce zaprezentowaliśmy w Polsce zaprezentowaliśmy 
elektryczny bolid FS, do elektryczny bolid FS, do 
naszych bolidów pioniersko naszych bolidów pioniersko 
wdrażamy również system wdrażamy również system 
autonomiczny. autonomiczny. 

Ponad 120 
członków 

Działamy od 
2012 roku 

Mamy 9  
ukończonych 

projektów

Zespół na zawodach Formula Student Spain 2019

O ZESPOLE
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Ceremonia wręczenia nagród podczas FS Netherlands Uczestnicy FS Spain 2019

Najbardziej prestiżowe 
zawody inżynierskie  
na świecie 
 
Międzynarodowa  
seria zawodów, podczas 
których konstrukcje 
studenckie z najlepszych 
uczelni technicznych 
z całego świata rywali-
zują ze sobą na torach 
znanych z Formuły 1 czy 
NASCAR. Oprócz aspek-
tu rywalizacji sportowej 
jest to przede wszyst-
kim konkurs rozwiązań 

inżynierskich. Zawody 
są polem do reklamy dla 
największych koncernów 
motoryzacyjnych oraz 
do rekrutacji przez nie 
najlepszych inżynierów 
wśród studentów. 

Formuła Student skupia 
się na promowaniu inno-
wacyjności w przemyśle 
automotive. Zawody 
podzielone są na część 
konkurencji statycznych, 
podczas których oceniane  
są zastosowane roz

wiązania inżynierskie, 
uzasadniane są ponie-
sione koszty i biznesowy 
sposób zarządzania  
zespołem, a także pro-
mowana jest kreatyw-
ność w pozyskiwaniu 
źródeł finansowania 
i projektowania 
modeli bizne-
sowych. 

W bardziej widowisko-
wych konkurencjach 
dynamicznych bolidy 
poddawane są testom 
w warunkach torowych. 
W ramach 5 konkurencji 

sprawdzane jest  
przyspieszenie, przy 
czepność, zachowanie 
w skręcie, niezawod
ność oraz oszczęd
ność bolidów. 
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Od ponad dwóch lat Od ponad dwóch lat 
pracujemy nad syste-pracujemy nad syste-
mem autonomicznym, mem autonomicznym, 
który zostanie zaimple-który zostanie zaimple-
mentowany do bolidu mentowany do bolidu 
elektrycznego w ciągu elektrycznego w ciągu 
najbliższych miesięcy.najbliższych miesięcy.

Aktualnie zespół może Aktualnie zespół może 
pochwalić się dwiema pochwalić się dwiema 
konstrukcjami - boli-konstrukcjami - boli-
dem spalinowym  dem spalinowym  
oraz elektrycznym.  oraz elektrycznym.  
W najbliższym czasie W najbliższym czasie 
to grono powiększy się to grono powiększy się 
o nowy bolid Driverless.o nowy bolid Driverless.

Skonstruowanie szyb-Skonstruowanie szyb-
kiego i zaawanso-kiego i zaawanso-
wanego technicznie wanego technicznie 
bolidu jest interdyscy-bolidu jest interdyscy-
plinarnym projektem plinarnym projektem 
angażującym ponad angażującym ponad 
120 członków zespołu 120 członków zespołu 
- studentów wszystkich - studentów wszystkich 
wydziałów AGH.wydziałów AGH.

TETRIS CHALLENGE - tworzymy najbardziej zaawansowane maszyny, dbając o każdy detal

BOLIDY
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AGH RTC 7.0
Dane techniczne :

przyspieszenie 

< 3,5s do 100 km/h  
moc

98 km 
masa

198 kg  

Najszybszy 
w naszej historii 
 

Najnowsza spalinowa 
konstrukcja RTC 7.0 
zadebiutowała w 2021 
roku. Wyróżnia się zasto-
sowaniem kompozytowej 
konstrukcji nośnej - mo-
nokok - zapewniającej 
niską wagę i dużą sztyw-
ność. Bolid w 2021 roku 
zaprezentował się na 
torach w Holandii, Austrii, 
Hiszpanii i Włoszech. 

Wizualizacje bolidu

RTC 7.0 podczas zawodów FSAE Italy 2021
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 < 4s do 100 km/h 
moc

Dane techniczne :

przyspieszenie 

80 kW
masa

190 kg

Pierwszy w Polsce 
elektryczny bolid 
FS w pełni zgodny  
z regulaminem serii 
 

Najbardziej innowacyjny 
bolid w historii zespołu. 
Wyróżnia go autorska 
konstrukcja akumulatora 
wykonana z izolacyjnego 
kompozytu, który zapewnia 
maksymalną wytrzymałość 
oraz bezpieczeństwo przy 
jednoczesnym zachowaniu 
niskiej wagi. Śmiałym  
motywem przewodnim 
bolidu jest „cyberpunk”        
- futurystyczny nurt  

niosący ze sobą  
nutę nostalgii.

Wizualizacje bolidu

RTE 2.0 „LEM” podczas Formula Student Spain 2019
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Pasja i ciągły rozwój 
kluczem do sukcesu 
 
AGH Racing z po-
wodzeniem startuje 
w międzynarodowych 
zawodach inżynier-
skich, podbijając tory 
wyścigowe na całym 
świecie. Poprzez  
realizację pasji 
w zaawansowanych, 
interdyscyplinarnych 
projektach mających 
ukierunkowanie ściśle 
praktyczne zdoby-
wamy w rezultacie 
cenne doświadczenie 
i świetne warunki  
do rozwoju. Ostatnie 
lata w historii zespołu 
obfitowały w sukcesy. 
AGH Racing wygry-
wało konkurencje na 
zawodach w Australii, 
Hiszpanii i Holandii 
oraz stawało na 
podium zawodów 
w Michigan.

Stoisko zespołu podczas Burzy Mózgów AGHAGH Racing na FS Spain 2019

Drużyna na FSAE Michigan 2019Puchary zdobyte na FS Netherlands 
i FSAE Michigan
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Konkurencja Engineering Design podczas międzynarodowych zawodów Formula Student
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Kierowca zespołu AGH Racing na słynnym torze Circuit de Barcelona-Catalunya
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Hill Climb Limanowa 2019

• 3. miejsce w konkurencji acceleration

• 15. miejsce w klasyfikacji generalnej na 139 zespołów

• 1. miejsce w konkurencji design

• leap award za najlepsze symulacje

• 4. miejsce w konkurencji business plan presentation

• 5. miejsce w konkurencji skid-pad

• 9. miejsce w klasyfikacji generalnej

• 1. miejsce w konkurencji acceleration

• 1. miejsce w konkurencji acceleration

• 2. miejsce w konkurencji autocross

• 2. miejsce w konkurencji skid-pad

N A S Z E S U K C E S Y

PRACUJEMY, BY WYGRYWAĆ!

• 3 miejsce w konkurencji acceleration

• 3 miejsce w konkurencji business plan presentation
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Logotypy na odzieży

Logotypy na bolidzie podczas FS Spain Logotypy na materiałach reklamowych

Propozycje świadczeń

OFERTA
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Lokowanie produktów w trakcie relacji z zawodów

Sesja zdjęciowa samochodu podczas FS Spain

• Umieszczenie podziękowań na profilu Facebook

marketingowych firmy
• Wykorzystanie wizerunku Teamu w celach

• Umieszczenie logotypu firmy na rollupie
• Umieszczenie logotypu firmy na stronie www

• Umieszczenie logotypu firmy na bolidzie
• Umieszczenie logo na odzieży AGH Racing
• Podziękowania słowne w relacjach oraz podczas eventów
• Prezentacja logo firmy w spotach reklamowych i na fotografiach

• Umieszczenie logo w kalendarzach i na zaproszeniach
• Podstrona na stronie internetowej AGH Racing
• Wypożyczenie bolidu na wydarzenia firmowe bądź targi branżowe

Proporcjonalnie do wartości wsparcia nasz zespół może za-Proporcjonalnie do wartości wsparcia nasz zespół może za-
proponować odpowiednie świadczenia marketingowe na proponować odpowiednie świadczenia marketingowe na 
rzecz sponsora. Podzielone na trzy pakiety SILVER, GOLD rzecz sponsora. Podzielone na trzy pakiety SILVER, GOLD 
i PLATINIUM gwarantują skuteczne rozpromowanie marki i PLATINIUM gwarantują skuteczne rozpromowanie marki 
w środowisku akademickim i branżowym gronie zaangażowa-w środowisku akademickim i branżowym gronie zaangażowa-
nym w wydarzenia z udziałem zespołu.nym w wydarzenia z udziałem zespołu.

PROPOZYCJE ŚWIADCZEŃ

SZCZEGÓŁY OFERTY
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• FS Spain
• FS Netherlands
• FS Austria
• FS Czech
• Formula Italy
• FSAE Michigan
• FSAE Australasia 

• KOMPOZYT EXPO
• Dell Technologies 

Forum
• Oper8IT Conference
• Konferencja Solid 

Expert
• FORMNEXT Frankfurt
• Innoform Bydgoszcz

• Premiery bolidów
• Dzień Otwarty AGH
• Targi Organizacji Stu-

denckich
• Burza Mózgów AGH
• Inżynierskie Targi 

Pracy
• BITEHack

• MotoWOŚP
• Wyścig Górski  

Limanowa
• Verva Street Racing
• Moto Show Katowice
• Formula Student  

Tatuus Cup
• Małopolski Festiwal 

Innowacji

Zawody Formuły Student Targi i konferencje branżowe 

Eventy motoryzacyjne Wydarzenia akademickie 

Widoczni nie tylko 
na torze 
 

AGH Racing regularnie 
bierze udział w naj-
ważniejszych wydarze-
niach motoryzacyjnych 
i technologicznych 
organizowanych przez 
środowisko akademic-
kie i związane z szero-
ko rozumianą branżą 
automotive. Jako jedyny  
zespół w Polsce AGH 
Racing nieprzerwanie 
od 2013 roku pojawia 
się na zawodach For-
muły Student organi-
zowanych w okresie 
wakacyjnym. Oferta 
wydarzeń z udziałem 
zespołu uzupełniana 
jest przez targi, konfe-
rencje i wydarzenia mo-
toryzacyjne, na których 
wielokrotnie pojawiamy 
się promując partnerów 
zespołu.

WYDARZENIA
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Targi i konferencje branżowe 

Wydarzenia akademickie 

Jesteśmy obecni na wszystkich najważniejszych portalach społecznościo-Jesteśmy obecni na wszystkich najważniejszych portalach społecznościo-
wych każdego dnia przyciągając kolejnych obserwatorów. Regularnie pu-wych każdego dnia przyciągając kolejnych obserwatorów. Regularnie pu-
blikujemy materiały z życia zespołu, dzielimy się naszą wiedzą i promujemy blikujemy materiały z życia zespołu, dzielimy się naszą wiedzą i promujemy 
działalność naszych partnerów. Udział AGH Racing w niecodziennych ak-działalność naszych partnerów. Udział AGH Racing w niecodziennych ak-
cjach promocyjnych i wydarzeniach każdorazowo generuje zasięg postów cjach promocyjnych i wydarzeniach każdorazowo generuje zasięg postów 
liczony w dziesiątkach tysięcy osób.liczony w dziesiątkach tysięcy osób.

NAJPOPULARNIEJSZY STUDENCKI ZESPÓŁ KONSTRUKCYJNY  
W POLSCE

prawie 11 000 polubień

ponad 2 200 obserwujących

ponad 500 obserwatorów

ponad 200 subskrypcji

Relacja z konkurencji statycznych w trakcie FS Spain 2019

Nagrania do naszego filmu promocyjnego Nagrania do naszego filmu promocyjnego 

NASZA SPOŁECZNOŚĆ 
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SĄ Z NAMI  
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wiecej na 

www.racing.agh.edu.pl
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