
Suchy Las, 28 września 2017 

PROPOZYCJA NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY SPONSORSKIEJ 

Szanowni Państwo, 

Stowarzyszenie Basket Team Suchy Las powstało z pasji do koszykówki, którą 
dzielą dzieci wraz ze swoimi rodzicami.  

Podstawowym celem stowarzyszenia jest zapewnienie kontynuacji rozpoczętej 
kilka lat temu akcji krzewienia idei uprawiania koszykówki przez dzieci 
i  młodzież, zamieszkującą Gminę Suchy Las. Obecnie pod skrzydłami 
stowarzyszenia trenuje ponad setka dziewcząt i chłopców w wieku od 6 do 13 
lat. Jest to jedna z  największych grup dziecięco młodzieżowych skupionych 
wokół jednego klubu (stowarzyszenia) w Polsce. W ramach prowadzonej 
działalności sportowej działają następujące grupy: 

• grupa dzieci początkujących - roczniki 2009 do 2011 

• grupa dzieci początkujących - roczniki 2008 - 2009 

• Minikosz dziewczęta - roczniki 2006 - 2008 

• Minikosz chłopcy - roczniki 2006 - 2008 

• Młodziczka Młodsza - rocznik 2005 

• Młodzik Młodszy - rocznik 2005 

• Młodziczka Starsza - rocznik 2004 

• Młodzik Starszy - rocznik 2004 

Dyrektorem Sportowym w Stowarzyszeniu została wielokrotna reprezentantka 
Polski w koszykówce, osoba mocno związana zarówno z wielkopolskim 
środowiskiem sportowym, jak i przede wszystkim, ze szkoleniem dzieci 
w  Suchym Lesie - pani Ilona Mądra. Poza nią kadrę trenerską stanowią 
wykwalifikowani i doświadczeni w pracy z dziećmi trenerzy. 
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Stowarzyszenie otrzymało z Polskiego Związku Koszykówki licencję (numer 
740/17) uprawniającą do udziału w  rozgrywkach mistrzowskich, rozgrywkach 
organizowanych przez Wojewódzkie Związki Koszykówki oraz we 
współzawodnictwie sportowym w  koszykówce. We wszystkich możliwych 
grupach wiekowych mamy zgłoszone drużyny do rozgrywek ligowych. 

Nadmienić należy, że dzieci grające w drużynach objętych działalnością  
Stowarzyszenia Basket Team Suchy Las miały i mają na swoim koncie sukcesy 
na arenie międzynarodowej.  

Prowadzenie zajęć treningowych, udział w ligach, turniejach krajowych 
i  międzynarodowych pociąga za sobą konieczność ponoszenia znacznych 
wydatków. Obecnie podstawowym źródłem finansowania są opłaty wnoszone 
przez rodziców za zajęcia treningowe. Działalność Stowarzyszenia nie ma 
charakteru zarobkowego, statutowo żaden z organów Stowarzyszenia nie 
pobiera wynagrodzenia za swoją pracę. Taka sytuacja wpływa na to, że 
pojawiają się i pojawiać się będą potrzeby związane z  dofinansowaniem: 

• treningów dla niektórych dzieci (z rodzin mniej zamożnych, lub dzieci 
wyjątkowo uzdolnionych),  

• udziału drużyn w meczach ligowych i towarzyskich, (kosztów wyjazdów, 
kosztów wynajmu sal, kosztów wynagrodzenia sędziów), 

• organizacji turniejów na terenie Suchego Lasu, 

• działań promocyjnych związanych z upowszechnieniem wśród dzieci 
i  młodzieży różnych form aktywności fizycznej oraz propagowanie 
prawidłowego modelu wychowania przez sport, 

• działań promocyjnych związanych z poszerzaniem grup trenujących dzieci 
i młodzieży w Gminie Suchy Las. 

• W związku z powyższym Stowarzyszenie poszukuje różnych źródeł 
finansowania o charakterze jednorazowym lub stałym.  
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W zamian za wsparcie finansowe Stowarzyszenie może zaoferować między 
innymi: 

• przyjęcie Sponsora w poczet członków wspierających Stowarzyszenia Basket 
Team Suchy Las; 

• umieszenie informacji o wspó łpracy ze Sponsorem na profilu 
społecznościowym oraz stronie internetowej prowadzonej przez 
Stowarzyszenie; 

• umieszczenie logotypu Sponsora w profilu społecznościowym oraz stronie 
internetowej Stowarzyszenia a także na koszulkach rozgrzewkowych 
wykorzystywanych przez zawodników; 

• umieszczenie logotypu Sponsora na innych elementach strojów 
wykorzystywanych przez zawodników / rodziny zawodników - po 
wzajemnych uzgodnieniach; 

• umieszczanie elementów graficznych Sponsora (roll up, baner, itp.) podczas 
imprez sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie; 

• przekazywanie informacji o współpracy ze Sponsorem podczas umieszczania 
artykułów dotyczących Stowarzyszenia w różnorodnych mediach; 

• otwartą współpracę ze Sponsorem w celu wypracowania innych możliwych 
form promowania Sponsora przez Stowarzyszenie.  

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt bezpośrednio z Zarządem 
Stowarzyszenia: 

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia: 

Piotr Drygas - biuro@basketteam.pl lub telefonicznie 604567809 

Piotr Strańczyk - zarzad@basketteam.pl lub telefonicznie 601708633 

Z poważaniem, 

Piotr Drygas 
Prezes Zarządu
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