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Suchy Las, 18 września 2018

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 150 dziewcząt i chłopców w wieku od 6 do 14
lat. Jest to jedna z największych grup dziecięco młodzieżowych skupionych
wokół jednego klubu (stowarzyszenia) w Polsce. W sezonie 2018 - 19 Klub
wystawi do rozgrywek ligowych 6 zespołów (2 drużyny dziewcząt oraz 4
chłopców), ponadto pod skrzydłami Stowarzyszenia trenować będą 2 grupy
„skrzatów”, które grać będę w Mini Lidze (roczniki 2009 - 11).
Dyrektorem Sportowym w Stowarzyszeniu jest 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.
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. Do najważniejszych można zaliczyć między innymi
udział i osiągane lokaty podczas międzynarodowego turnieju GLOBASKET

2018. Turniej ten, organizowany w hiszpańskim Lloret de Mar (Girona)
zgromadził kilkadziesiąt zespołów z całego świata. Na tle konkurencji, nasi łodzi
zawodnicy wypadli bardzo dobrze. Swoją kategorię wiekową wygrali chłopcy
U12, pokonując w finale zespół pierwszy zespół FC Barcelony:

Dziewczynki U12 wywalczyły w swojej kategorii wiekowej trzecią lokatę:

Doskonale spisali się także chłopcy U13, którzy startując w kategorii Elite
zdobyli 4 miejsce oraz dziewczynki U14, które startując w wyżej niż swój wiek
kategorii uplasowały się na 9 pozycji.
Ponadto należy zaznaczyć, że bardzo duża grupa zawodniczek oraz
zawodników została powołana na konsultacje do kadry Wielkopolski, co
doskonale wróży na przyszłość. Mamy szansę mieć swoich reprezentantów
wśród najlepszych zawodników Wielkopolski, a być może młodzieżowej kadry
Polski.
Do najważniejszych obecnie sukcesów organizacyjnych należy zaliczyć,
zorganizowane 7 kwietnia 2018 roku w Gminnym Ośrodku Sportu w Suchym
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Lesie, wydarzenie „Dzień z Koszykówką - Suchy Las 2018”. Impreza objęta
patronatem Wójta Gminy Suchy Las, Prezesa WZKosz, Starosty Powiatu
Poznańskiego oraz Dyrektorów Szkół Podstawowych z Suchego Lasu
zgromadziła około 600 osób. Na parkiecie zaprezentowały się drużyny
z Powiatu Poznańskiego, a także z Gniezna oraz Ostrowa Wielkopolskiego.
Podczas imprezy była możliwość do wielorakiej ekspozycji materiałów
promocyjnych sponsorów i partnerów, oraz do osobistego ich udziału
w spotkaniach z potencjalnymi klientami.
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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.
W zamian za wsparcie finansowe Stowarzyszenie może zaoferować między
innymi:
• przyjęcie Sponsora w poczet członków wspierających Stowarzyszenia Basket
Team Suchy Las;
• umieszenie informacji o współpracy 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;
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• 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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