KS STAL
LEKKOATLETYKA

OFERTA SPONSORSKA

Szanowni Państwo !

Sekcja lekkiej atletyki związana jest ze „Stalą” już od
powstania klubu czyli 1947 r. Przez 70 lat sekcja ta była
jedną z kilku, a nawet kilkunastu działających przy
Klubie. Dopiero od 1 stycznia 2018 r. trenerzy z
pomocą sympatyków la i zawodników postanowili
usamodzielnić się - tworząc stowarzyszenie pod
nazwą Klub Sportowy Stal LA. Na przestrzeni historii
klubu lekka atletyka z koszykówką męską były
wiodącymi sekcjami. Lekkoatleci Stali w swojej historii
zdobyli ponad 120 medali mistrzostw Polski, byli
reprezentantami kraju na mistrzostwach Świata,
Europy, startowali z orzełkiem na piersiach podczas
pucharów Europy i meczów międzynarodowych.
Najwybitniejszymi z nich - multimedalistami byli między
innymi: Sławomir Majusiak, Ewa Rosiak, Marcin
Kaczocha, Iwona Walczak, Michał Walczak, Julia
Dutkiewicz, Łukasz Krzaczkowski, Tomasz Bąk czy też
Marcin Grzegorowski.
Rok 2018 pierwszy jako samodzielny klub
rozpoczęliśmy fantastycznie - nasi zawodnicy zdobyli
aż pięć medali mistrzostw kraju i kilka dodatkowych
jako reprezentanci swojej szkoły (mistrzostwo Polski w
czwórboju SP Sióstr Salezjanek). 18-ścioro naszych
wychowanków startowało w mistrzostwach kraju.
Utworzyliśmy
nowe
grupy
szkoleniowe
dla
najmłodszych adeptów lekkoatletyki w ramach
ogólnopolskiego
programu
Lekkoatletyka
Dla
Każdego (LDK).

W bieżącym roku byliśmy niezwykle aktywni medialnie
udzielając sporo wywiadów dla ostrowskiej telewizji i
innych mediów.
Stworzyliśmy kanały social media. Jedna z naszych
czołowych zawodniczek udzielała wywiadów dla kilku
ogólnopolskich stacji radiowych oraz występowała w
programach telewizji śniadaniowej TVP oraz TVN.
Nowa struktura organizacyjna, nowy zarząd i nowa
energia. Zgromadziliśmy wokół siebie osoby z wielką
pasją i oddaniem dla działania na rzecz Królowej
Sportu. Stworzyliśmy wieloletnią strategię rozwoju
klubu, aktywujemy lekkoatletykę w lokalnych szkołach,
działamy
na
rzecz
modernizacji
stadionu
lekkoatletycznego, mamy wspaniałą kadrę trenerską.
Z tego musi powstać coś dobrego.
Aby nasze plany mogły rozwinąć skrzydła chcemy
zachęcić do współpracy partnerów – sympatyków
lekkoatletyki. Naszym głównym, wieloletnim celem
jest, aby wychowankowie ostrowskiej lekkoatletyki
reprezentowali kraj i miasto, na międzynarodowej
arenie.
ZAPRASZAMY serdecznie do współpracy z Klubem
Sportowym Stal Lekkoatletyka. Dołóż swoją cegiełkę
do projektu: „Ostrowski Olimpijczyk”. Stań się częścią
ostrowskiej drużyny lekkoatletycznej.

Zarząd KS STAL LA

O KLUBIE (główne cele, organizacja)
Nasze działania skierowane są przede wszystkim na:
szkolenie i motoryczne przygotowanie dzieci i młodzieży,
popularyzację lekkoatletyki w lokalnych szkołach ,
podnoszeniu poziomu i zwiększaniu kadr instruktorskich
działanie na rzecz poprawy i modernizacji miejskiej infrastruktury sportowej.
organizację imprez sportowych dla mieszkańców miasta i okolic
Jednocześnie dążymy do kreowania środowiska w mieście i okolicy, które będzie sprzyjało naszej dyscyplinie sportu.
Zależy nam, aby klub LA rósł w siłę, a jego wychowankowie odnosili sukcesy zarówno na arenie krajowej
(udział w Mistrzostwach Polski – MP) jak i międzynarodowej, co jest najlepszą promocją miasta Ostrowa
Wielkopolskiego.

grupa najlepszych zawodników
wyselekcjonowana
z wychowanków klubu

szkolenie zawodników w ramach
szkolenia dzieci i młodzieży

udział oraz organizacja licznych imprez
popularyzujących lekką atletykę oraz
wizyty w szkołach (wzbudzanie
zainteresowania dyscypliną)

MP

SZKOLENIE
DZIECI I MŁODZIEŻY

POPULARYZACJA LEKKIEJ
ATLETYKI

SUKCESY ZAWODNIKÓW

Wyniki osiągane przez naszych zawodników w ostatnich 2 latach są
jednymi z najlepszych w ponad 70 - letniej działalności klubu.

Nasze największe medalowe osiągnięcia w
2017 roku:

Nasze największe medalowe osiągnięcia w
2018 roku:

Dwa srebrne medale Ewy Rosiak w skoku w dal podczas
Halowych Mistrzostw Polski Seniorów oraz Mistrzostw
Polski Seniorów.

Złoty medal oraz rekord Ostrowa sztafety 4x100m
chłopców podczas Sztafetowych Mistrzostw Polski U20
w Suwałkach.

Srebrny medal Natalii Benedykcińskiej w skoku w dal
podczas Mistrzostw Polski U18 oraz brązowy medal
Halowych Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych.

Złoty medal Macieja Sokołowskiego w skoku w dal
podczas Halowych Mistrzostw Polski U18 w Toruniu.

Srebrny medal sztafeta 4x100m chłopców podczas
Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych.
IV miejsce Marty Żyłki w Mistrzostwach Polski U16 w
skoku
wzwyż
oraz
srebrny
medal
podczas
Międzywojewódzkich
Mistrzostw
Młodzików
w
Goleniowie.
Brązowy
medal
Kacpra
Adamczaka
podczas
Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w Biegach
Przełajowych.

Srebrny medal Natalii Benedykcińskiej podczas
Halowych Mistrzostw Polski U20 w skoku w dal.
Srebrny medal sztafety 4x400m chłopców podczas
Sztafetowych Mistrzostw Polski U20.
Brązowy medal sztafety 4x100m chłopców podczas
Sztafetowych Mistrzostw Polski U16.
Drużynowe Mistrzostwo Polski w czwórboju naszych
zawodniczek reprezentujących SP Sióstr Salezjanek.

KLUB W LICZBACH
partnerami
medialnymi naszego
klubu są: telewizja kablowa PROMAX,
wlkp24.info,
Gazeta
Ostrowska,
tubaostrowa.pl, rc.fm, umostrow.pl,
Kurier Ostrowski, Nasz rynek. Tylko w
tym roku ponad 50 artykułów i relacji
w mediach o naszym klubie.

jedna
z
naszych
zawodniczek
występowała w programach telewizji
śniadaniowej TVN oraz TVP oraz wydała
książkę motywacyjną.

rekordowy zasięg jednego z naszych
postów na Facebook’u
to 9259
odbiorców

w 2018r. ponad 120 opublikowanych
postów na Facebook’u

ponad 1700 polubień naszego
klubowego funpaga

88 medali Mistrzostw Polski od 1990
roku

14 zorganizowanych w 2018 imprez
sportowych w naszym mieście

nasze lekkoatletki zostały laureatkami
elitarnej kadry Sportowej Akademii
Veolia

prawie
100 aktywnie czynnych
zawodników w różnych kategoriach
wiekowych

corocznie blisko 30 zorganizowanych
wyjazdów na zawody ogólnopolskie

Informacja prawna !

Klub Sportowy STAL LA jest podmiotem wpisanym do
rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO pod nr KRS : 0000735345
Wpłaty sponsorskie odbywają się na podstawie
wystawionych przez klub faktur, które zgodnie z
obowiązującymi przepisami stanowią podstawę do
zmniejszenia wymiaru podatku CIT, PIT
Klub Sportowy STAL LA nie jest płatnikiem podatku
VAT. Na podstawie art.113 ust.1 i 9 ustawy o VAT
wystawiane faktury zwolnione są z doliczania podatku
VAT.
Klub Sportowy STAL LA wystawia zaświadczenia o
przekazanej darowiźnie na prośbę darczyńcy.
Całość
dochodu
uzyskanego
z
działalności
sponsoringowej przeznaczane jest wyłącznie na
działalność statutową klubu, m.in.: szkolenie dzieci i
młodzieży, zakup potrzebnego sprzętu sportowego,
udział w zawodach i obozach sportowych.

Dane kontaktowe klubu:

KS STAL LA
ul. Strzelecka 76A/3,
63-400 Ostrów Wielkopolski
nip: 6222812003 , regon: 369024701

numer konta klubu:
23 1090 1160 0000 0001 4344 4058
Santander o/Ostrów Wlkp.

klub@ksstal-la.pl
telefon:

www.ksstal-la.pl

ksstalla

OFERTA SPONSORSKA
SPONSOR KLUBU
Pakiet sprinter

300 zł ( jednorazowo )

Pakiet biegacz

500 zł ( jednorazowo )

Pakiet miotacz

1.000 zł ( jednorazowo )

Pakiet płotkarz

2.000 zł ( jednorazowo lub 2 x 1.000 – umowa na 12 miesięcy )

Pakiet skoczek

6.000 zł ( 12 x 500/miesięcznie – umowa na 12 miesięcy )

Pakiet dziesięcioboista

12.000 zł ( 12 x 1.000/miesięcznie - umowa na 12 miesięcy )

Pakiet maratończyk

36.000 zł ( 12 x 3.000/miesięcznie - umowa na 12 miesięcy )

Sponsor tytularny

24.000 zł ( 12 x 2.000/miesięcznie - umowa na 12 miesięcy )
+ pakiet maratończyk

SPONSOR IMPREZY
Sponsor imprezy „Otwarte Mistrzostwa Ostrowa
Wielkopolskiego w Lekkoatletyce” edycja 2019

5.000 zł – wartość oferty

Sponsor imprezy „Czwartki
Lekkoatletyczne” edycja nr 16 2018/2019

2.800 zł – wartość oferty

Sponsor „Gali Podsumowania Sezonu”
listopad/grudzień 2019

3.000 zł – wartość oferty

Sponsor indywidualny zawodnika

ustalenia indywidualne
PARTNER TECHNICZNY

Partner Techniczny

odzież, sprzęt, odżywki

Partner Medyczny

wyłączność branżowa

Patronat Medialny

dedykowane media: TV, radio, prasa, internet
WYRÓŻNIENIA

Tytuł: „Przyjaciel Ostrowskiej Lekkoatletyki”

Nadawany przez kapitułę za szczególne
osiągnięcia dla rozwoju lekkoatletyki w
regionie

Pakiet „sprinter”
300 zł - jednorazowo
możliwość wykorzystania logotypu klubu w materiałach firmowych i na stronie www
umieszczenie logotypu sponsora na klubowej stronie www przez okres 12 miesięcy
podziękowanie w formie dyplomu w ramce
zaproszenie na imprezę podsumowania sezonu lekkoatletycznego

Pakiet „biegacz”
500 zł – jednorazowo
możliwość wykorzystania logotypu klubu w materiałach firmowych i na stronie www
umieszczenie logotypu sponsora na klubowej stronie www przez okres 12 miesięcy
podziękowanie w formie dyplomu w ramce
zaproszenie na imprezę podsumowania sezonu lekkoatletycznego
umieszczenie banneru reklamowego na stadionie lekkoatletycznym na okres 6 miesięcy

Pakiet „miotacz”
1.000 zł – ( jednorazowo )
możliwość wykorzystania logotypu klubu w materiałach firmowych i na stronie www
umieszczenie logotypu sponsora na klubowej stronie www przez okres 12 miesięcy
podziękowanie w formie szklanej statuetki
zaproszenie na imprezę podsumowania sezonu lekkoatletycznego
umieszczenie banneru reklamowego na stadionie lekkoatletycznym na okres 12 miesięcy
jednokrotny dedykowany wpis sponsorski na fanpagu klubowym ze zdjęciem i logiem sponsora

Pakiet „płotkarz”
2.000 zł – ( jednorazowo lub 2x 1000 zł, umowa: 12 miesięcy )
możliwość wykorzystania logotypu klubu w materiałach firmowych i na stronie www
umieszczenie logotypu sponsora na klubowej stronie www przez okres 12 miesięcy
podziękowanie w formie szklanej statuetki
zaproszenie na imprezę podsumowania sezonu lekkoatletycznego
umieszczenie banneru reklamowego na stadionie lekkoatletycznym na okres 12 miesięcy
jednokrotny dedykowany wpis sponsorski na fanpagu klubowym ze zdjęciem i logiem sponsora
kilkukrotne w czasie sezonu wtopienie loga sponsora w zdjęcia publikowane podczas różnych
aktywności klubowych

Pakiet „skoczek”
6.000 zł – ( 12 x 500 zł /miesięcznie, umowa: 12 miesięcy )
możliwość wykorzystania logotypu klubu w materiałach firmowych i na stronie www
umieszczenie logotypu sponsora na klubowej stronie www przez okres 12 miesięcy
podziękowanie w formie prestiżowej grawerowanej drewniano-aluminiowej ramy formatu A3
zaproszenie na imprezę podsumowania sezonu lekkoatletycznego
umieszczenie banneru reklamowego na stadionie lekkoatletycznym na okres 12 miesięcy
jednokrotny dedykowany wpis sponsorski na fanpagu klubowym ze zdjęciem i logiem sponsora
kilkukrotne w czasie sezonu wtopienie loga sponsora w zdjęcia publikowane podczas różnych
aktywności klubowych
logo sponsora na stałej ściance sponsorskiej wykorzystywanej podczas interakcji z mediami
logo sponsora wokół skoczni wzwyż lub na skoczniach w dal podczas wszystkich imprez
organizowanych przez klub

Pakiet „dziesięcioboista”
12.000 zł – ( 12 x 1.000 zł /miesięcznie, umowa: 12 miesięcy )
możliwość wykorzystania logotypu klubu w swoich materiałach firmowych i na stronie www
umieszczenie logotypu sponsora na klubowej stronie www przez okres 12 miesięcy, w sposób
szczególnie eksponowany
podziękowanie w formie prestiżowej grawerowanej drewniano-aluminiowej ramy formatu A3
zaproszenie na imprezę podsumowania sezonu lekkoatletycznego
umieszczenie, 2 bannerów reklamowych na stadionie lekkoatletycznym na okres 12 miesięcy
dwukrotny dedykowany wpis sponsorski na fanpagu klubowym ze zdjęciem i logiem sponsora
kilkukrotne w czasie sezonu wtopienie loga sponora w zdjęcia publikowane podczas różnych
aktywności klubowych
logo sponsora na stałej ściance sponsorskiej wykorzystywanej podczas interakcji z mediami
promocja sponsora podczas zawodów wyjazdowych
logo sponsora na koszulkach treningowych

Pakiet „maratończyk”
36.000 zł – ( 12 x 3.000 zł /miesięcznie, umowa: 12 miesięcy )

możliwość wykorzystania logotypu klubu w materiałach firmowych i na stronie www
umieszczenie logotypu sponsora na klubowej stronie www przez okres 12 miesięcy, w sposób
szczególnie eksponowany
podziękowanie w formie prestiżowej grawerowanej drewniano-aluminiowej ramy formatu A3
oraz przekazanie na koniec sezonu pamiątkowej koszulki z podpisami czołowych zawodników
klubu
zaproszenie na imprezę podsumowania sezonu lekkoatletycznego
umieszczenie, kilku bannerów reklamowych na stadionie lekkoatletycznym na okres 12 miesięcy
czterokrotny dedykowany wpis sponsorski na fanpagu klubowym ze zdjęciem i logiem
sponsora
kilkukrotne w czasie sezonu wtopienie loga sponsora w zdjęcia publikowane podczas różnych
aktywności klubowych
wykorzystanie logotypów sponsora w klubowym filmie reklamowym
logo sponsora na stałej ściance sponsorskiej wykorzystywanej podczas interakcji z mediami
wspólne akcje marketingowe z udziałem zawodników klubu, trenerów i sponsora.
promocja sponsora podczas zawodów wyjazdowych
logo sponsora na koszulkach treningowych ( marki Joma )
logo sponsora na odzieży reprezentacyjnej ( marki Joma )

Sponsor TYTULARNY
Pakiet „maratończyk” + 24.000 ( 12 x 2.000 zł /miesięcznie, umowa: 12 miesięcy )

obecność twojej firmy lub marki w nazwie klubu sportowego
wspierasz rozwój lokalnych talentów dziecięcych i młodzieżowych
jest to bardzo szczególny dla naszego klubu sposób partnerstwa strategicznego. Jeśli więc
lekkoatletyka jest bliska twojemu sercu oraz chcesz realizować swoje cele osobiste i firmowe
poprzez mocne zaangażowanie swojej marki w świat „królowej sportu” – jesteśmy otwarci na taki
sposób współpracy. Szczegóły do ustalenia.
możliwość czynnego udziału w działalności klubu jak i w planowaniu i realizacji strategii klubowej.
Transparentność finansową – zestawienia wydatków celowych z pakietu.

Sponsor imprezy:
„Otwarte Mistrzostwa Ostrowa Wielkopolskiego
w Lekkoatletyce”
6.900 zł – wartość oferty

unikatowa wyłączność 1 sponsora – tytuł „głównego sponsora imprezy”
logo sponsora na wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i prasowych ( także social
media) – dotyczących imprezy
szeroka ekspozycja materiałów dostarczonych przez sponsora na terenie stadionu: banery ,
balony , flagi , potykacze, namiot, parasole itp.
prawo do ekspozycji stoiska lub namiotów promocyjnych na terenie stadionu w dniu imprezy
logo sponsora na numerach startowych uczestników
umieszczenie logotypu sponsora na klubowej stronie www przez okres 6 miesięcy
podziękowanie w formie prestiżowej grawerowanej drewniano-aluminiowej ramy formatu A3
inne formy promocji, uzgodnione wcześniej w porozumieniu ze sponsorem ( reklama radiowa,
reklama zewnętrzna – billboard itp.,plakaty )

Za środki pozyskane z oferty sponsorskiej zostaną zakupione: pakiet nagród dla uczestników,
dyplomy, medale, puchary. Zostaną wykonane numery startowe, zapewniona zostanie obsługa
sędziowska i spikerska. Podczas imprezy obecni będą przedstawiciele lokalnych władz i organizacji
społecznych.

Sponsor imprezy:
„Czwartki Lekkoatletyczne”
2.800 zł – wartość oferty

tytuł: „głównego sponsora imprezy”
logo sponsora na numerach startowych
logo sponsora na wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i prasowych ( także social
media) – dotyczących imprezy
szeroka ekspozycja materiałów dostarczonych przez sponsora na terenie stadionu: banery ,
balony , flagi , potykacze, namiot, parasole itp.
umieszczenie logotypu sponsora na klubowej stronie www przez okres 12 miesięcy
podziękowanie w formie prestiżowej grawerowanej drewniano-aluminiowej ramy formatu A3

Oferta obejmuje 4 kolejne „czwartki” naszej sztandarowej imprezy.

Partner medyczny
umowa barterowa
tytuł „partnera medycznego” – możliwość posługiwania się nim w swoich oficjalnych materiałach
wyłączność branżowa
logo partnera na stronie www w specjalnie wyeksponowane w sekcji „partnerzy” przez cały
okres współpracy
podziękowanie w formie prestiżowej grawerowanej drewniano-aluminiowej ramy formatu A3
zaproszenie na imprezę podsumowania sezonu lekkoatletycznego
umieszczenie banera reklamowego na stadionie lekkoatletycznym na okres 12 miesięcy
dwukrotny dedykowany wpis sponsorski na fanpagu klubowym ze zdjęciem i logiem sponsora
oraz kilkukrotne w czasie sezonu wtopienie loga sponsora w zdjęcia publikowane podczas
różnych aktywności klubowych
inne formy promocji, uzgodnione wcześniej w porozumieniu ze sponsorem

Tytuł „Przyjaciel Ostrowskiej Lekkoatletyki”
Prestiżowe wyróżnienie przyznawane raz do roku na gali podsumowania sezonu dla osób
szczególnie zasłużonych dla rozwoju ostrowskiej lekkoatletyki. Chcemy doceniać wkład
zarówno pieniężny, rzeczowy jak i zaangażowanie osobowe i organizacyjne. Bez „Przyjaciół
Ostrowskiej Lekkoatletyki” nasza dyscyplina nie mogłaby realizować swoich marzeń o
rozwinięciu pełnych żagli na morzu sportowej podróży.

