
Oferta sponsoringu

 Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„SALTO” Marki

Jesteśmy Uczniowskim Klubem Sportowym działającym od 5 lat. Głównym polem naszego

działania  jest  prowadzenie  ogólnorozwojowego  szkolenia  dzieci  w  wieku  6-10  lat  w  oparciu

o ćwiczenia gimnastyczno-akrobatyczne. Najzdolniejsi z naszych wychowanków doskonalą swoje

umiejętności w sportowej sekcji akrobatyki. Od początku naszej działalności nauczyliśmy około

330  dzieci  podstawowych  umiejętności  gimnastycznych  a  ich  poziom  sprawdzamy  co  roku

w organizowanych przez nas  zawodach.  Dzięki  współpracy z  małymi i  większymi  sponsorami,

wszyscy uczestnicy zawodów wychodzą z nich nie tylko z pozytywnymi emocjami i wrażeniami,

ale  również z pełnymi torbami nagród i upominków

Rok  2015  może  stać  się  dla  naszego  Klubu  rokiem  przełomowym.  Dzięki  staraniom

i  ciężkim  treningom  naszych  wychowanków  dochowaliśmy  się  zawodników,  którzy  swoimi

umiejętnościami  są  na  wystarczającym  poziomie,  aby  móc  startować  i  rywalizować  o  medale

Mistrzostw Polski Juniorów i Mistrzostw Polski Seniorów w swoich kategoriach wiekowych. Jest

to  dla  naszego Klubu duże osiągniecie,  gdyż pracujemy w oparciu  o małą ilość  sprzętu,  który

stopniowo gromadziliśmy od początku naszej działalności.

Dla potrzeb rozwoju UKS Salto Marki zwracamy się z ofertą sponsoringu do Państwa Firmy. 

Proponujemy sponsoring projektów realizowanych przez nasz Klub. Do końca roku planujemy 

zrealizować następujące projekty:

1. Zakup powietrznej ścieżki akrobatycznej.

2. Organizacja zawodów gimnastycznych.

3. Organizacja obozu rekreacyjnego.

4. Organizacja obozu przygotowawczego do Mistrzostw Polski Juniorów.

Zapraszamy do współpracy
UKS Salto Marki

Ul. Szkolna 9, 05-270 Marki
Regon: 142713342

tel. Michał Chrząszcz 606-659-900
www.salto.waw.pl
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Projekt nr 1
Zakup ścieżki akrobatycznej

Satysfakcję  w sporcie  dają  przede wszystkim zdobywane umiejętności  i  osiągane sukcesy.  Aby

do nich dojść nie wystarczą tylko talent i praca. Oprócz wielu godzin spędzonych na treningach,

oddanego  serca,  siły  i  zapału  do  osiągania  sukcesów  jest  niezbędny  specjalistyczny  sprzęt.

Na drodze  rozwoju naszych zawodników staje  obecnie  brak  powietrznej  ścieżki  akrobatycznej.

Dzięki  jej  zakupieniu  nasi  zawodnicy  zdobędą  możliwość  kontynuacji  podnoszenia  swoich

umiejętności  oraz będą mogli  stawać do równorzędnej  rywalizacji  z  innymi,  którzy taki  sprzęt

już mają.

Suma 
wsparcia

Propozycje marketingowe jakie niesie ze sobą wyłączność w realizacji projektu

25000
wyłączność na
wszystkie 
informacje 
marketingowe 

Wyłączność na prezentacje 
breandu Firmy w formie 
nadruku na ścieżce 

Wyłączność na informację 
na fanpage UKS SALTO o
sponsorowaniu Klubu w 
zakupie ścieżki

Wyłączność w 
informacjach o 
sponsoringu na 
portalach 
regionalnych

Prezentacja brandu 
Firmy we wszystkich 
projektach Klubu 
(zawody, obozy, 
starty)  

Suma 
wsparcia

Propozycje marketingowe jakie niesie ze sobą realizacja projektu
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Zorganizowa
nie stoisk 
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reklamują-
cych 
projekty 
Firmy.

Możliwość 
przedstawie-
nia brandu 
Firmy w sali 
treningowej

Możliwość 
przedstawie-
nia brandu 
Firmy na 
ogrodzeniu 
Szkoły w 
której 
prowadzone 
są treningi

Rozpowsze-
chnianie 
ulotek

10000
Pakiet Złoty

1/2 długości
ścieżki

O O O O O O

5000
Pakiet 
Srebrny 

1/4 długości
ścieżki

O O O O O O

Do 2000 
Firma 
Wspierająca
Projekt 

O O O O

Jeżeli mają Państwo inne pomysły na zaprezentowanie swojej Firmy,  jesteśmy otwarci na 

propozycje i dołożymy wszelkich starań, by ekspozycja Waszej marki była jak najlepsza.
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Projekt nr 2 
Organizacja zawodów gimnastycznych

Każdego  roku  nasz  Klub  organizuje  zawody  gimnastyczne,  w  których  biorą  udział  wszystkie
trenujące  u  nas  dzieci.  Zawody są formą  nagrody za  trud  wkładany w każdy trening.  Dlatego
też dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie startujące dzieci otrzymały torby pełne nagród oraz
pamiątkowe  dyplomy,  niezależnie  od  tego,  jakie  miejsca  zajmują.  Oczywiście,  jak  w  każdej
rywalizacji  sportowej,  najlepsi  dostają medale.  Tradycją jest  również otrzymanie pamiątkowych
koszulek. Tegoroczne zawody zaplanowane są na 13. czerwca.

Propozycje marketingowe jakie niesie ze sobą realizacja projektu
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2 000,00 zł + + + + + + + + +

1 000,00 zł + + + + + + +

500,00 zł + + + + +
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rzeczowe o
wartości 
od 500 zł

+ + + + +

Jeżeli mają Państwo inne pomysły na zaprezentowanie swojej Firmy w trakcie trwania

imprezy, jesteśmy otwarci na propozycję i dołożymy wszelkich starań, by ekspozycja Waszej marki

była jak najlepsza.
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Projekt nr 3 
Organizacja obozu rekreacyjnego

Po  ciężkich  treningach  i  trudach  związanych  ze  startami  w  zawodach  wszystkim  należy  się

wypoczynek. Ponieważ w naszej krwi płynie gen aktywnego spędzania czasu nasze wakacje  są

pełne wrażeń sportowych. 

Propozycje marketingowe jakie niesie ze sobą realizacja projektu
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Jeżeli mają Państwo inne pomysły na zaprezentowanie swojej Firmy,  jesteśmy otwarci na 

propozycje i dołożymy wszelkich starań, by ekspozycja Waszej marki była jak najlepsza.
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Projekt nr 4 
Organizacja obozu przygotowawczego do Mistrzostw Polski Juniorów

Głównymi zawodami dla naszych podopiecznych jest start w Mistrzostwach Polski Juniorów, które 

odbędą się we wrześniu. Jest to dla nas historyczny start, ponieważ pierwszy raz bierzemy udział w 

zawodach tej rangi. Chcemy przygotować się do tego jak najlepiej. W związku z tym, mamy zamiar

przeprowadzić pierwszą część przygotowań w Centralnym Ośrodku Szkoleniowym Polskiego 

Związku Akrobatyki Sportowej w nowoczesnym obiekcie ze specjalistycznym sprzętem. 

Propozycje marketingowe jakie niesie ze sobą realizacja projektu
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Jeżeli mają Państwo inne pomysły na zaprezentowanie swojej Firmy,  jesteśmy otwarci na 

propozycje i dołożymy wszelkich starań, by ekspozycja Waszej marki była jak najlepsza.


