AKADEMIA SZTUK WALKI
KLUB SPORTOWY „SAKURA”

Oferta sponsorska
ASW K S „SAKURA”
Ul. Akacjowa 27
49-318 Skarbimierz
NIP :
Konto :
www.judo-jiujitsu.com

Co to jest ASW K S „SAKURA”?

•

ASW K S „SAKURA” założona jest w roku 2011 przez grupę osób, dla
których sport olimpijski jakim jest judo czy boks to sposób na życie i
olbrzymia pasja.

Co jest Naszym celem?

•

Celem klubu jest promowanie sportu wśród dzieci, młodzieży i osób
dorosłych oraz dbanie o ich kondycję psychofizyczną.

Kto trenuje w ASW K S„SAKURA”?

W klubie trenują dzieci już od czwartego roku życia,
trenują dzieci w wieku szkolnym, młodzież oraz osoby dorosłe
w grupie Masters oraz także kobiety, które uczą się samoobrony.

Kim jest trener ASW K S „SAKURA” ?
Trenerem klubu jest były żołnierz jednostek specjalnych Marynarki Wojennej „FORMOZA”

•
•

trener - instruktor judo
instruktor boksu

•

członek Polskiego Centrum Jiu-Jitsu Goshin Ryu

•

sędzia Polskiego Związku Judo

•

doskonały pływak,

•

ratownik WOPR

•

ojciec dwóch synów, wielokrotnych medalistów Mistrzostw Polski w Judo

Prowadzi zajęcia z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi.
Zdobyte sukcesy w dotychczasowej pracy dają mu wiele przyjemności, satysfakcji i zadowolenia.
W okresie letnim i zimowym organizuje obozy sportowe.
Podczas obozów, dzieci nie umiejące pływać mają możliwość zdobycia umiejętność nauki pływania.

Osiągnięcia ASW K S „SAKURA” .
• Uczestnictwo i medale w
licznych zawodach i
turniejach o zasięgu
regionalnym , krajowym i
międzynarodowym.

Nasze największe potrzeby:

•
•
•
•
•

Koszty całorocznego systemu szkolenia (obozy sportowe),
Koszty licencji dla związków sportowych oraz zawodniczych,
Koszty transportu i startowego,
Koszty wynagrodzenia kadry,
Koszty wyposażenia w sprzęt specjalistyczny dojo i zawodników.

Oferujemy następujące kanały komunikacji marketingowej:

•
•
•
•
•

oficjalna strona internetowa,
reklama w dojo – sali treningowej
logotyp firmy na judogach, dresach, koszulkach, torbach itp.,
logotyp firmy na materiałach poligraficznych Klubu, typu ulotka, plakat itp.,
dowolny serwis informacyjny nadawany na każdych zawodach poprzez spikera.

Oczekiwania ASW K S „SAKURA” wobec osób i firm
wspierających

•
•

Zdeklarowaną co miesięczną stałą wpłatę na konto klubu
Jednorazowe środki na określony cel ( obóz sportowy, organizacja turnieju ,transport
oraz opłata startowa na turniejach zewnętrznych, wizerunek zawodników (koszulki,
dresy, itp).

Plany od momentu założenia ASW K S „SAKURA”
i oczekiwania wobec sponsorów w związku z działalnością
sportową:

1)Znalezienie nowego samodzielnego większego lokum i wyposażenie go w
sprzęt sportowy do judo i innych sztuk walki (jiu-jitsu, boks, itp.) wraz z
zapleczem higieniczno sanitarnym oraz sauną do odnowy biologicznej.
2)Organizacja zawodów dla dzieci i młodzików oraz dorosłych (Masters)
3)Organizacja dwóch obozów sportowych zimowego i letniego
4)Starty w zawodach krajowych i międzynarodowych

Ad.1 Zależy nam nie tylko na wsparciu finansowym ale również możliwości np.
udostępnienia dużego pomieszczenia na nowy samodzielny klub lub wynajem
powierzchni na bardzo preferencyjnych warunkach.
Ponadto przekazaniu na klub wybranego sprzętu sportowego niezbędnego do
wyposarzenia profesjonalnego dojo i sali treningowej
Ad.2 Wsparcie klubu w trakcie organizacji zawodów. Zakładamy że, na zawody
przybędzie ok. 200-250 zawodników a przy większych turniejach rangi
międzynarodowej nawet 300-350 zawodników.
W przypadku takiej imprezy mamy nadzieję pozyskać środki, które pozwolą na jak
najwyższy poziom organizacji turnieju. Oczekujemy zarówno wsparcia
finansowego jak i nagród rzeczowych dla uczestników zawodów.

W przypadku tego typu imprezy niezbędne koszty jakie musi ponieść klub to:
-koszty sędziów 8-16 osób
-koszty obsługi medycznej 1 osoba (lekarz) lub zabezpieczenie medyczne przez
wynajęcie karetki
-koszty obsługi technicznej 6 osób
-koszty spikera i sekretariatu 2-3 osób
-koszty wynajmu obiektu na zawody
-koszty zakupu medali
-koszty zakupu dyplomów
-koszty reklamy turnieju

Ad.3 Jeden obóz zimowy i jeden obóz letni.
Głównie zależy nam ,aby znaleźć sponsorów skłonnych dofinansować wyjazd na obozy.
Dzięki temu dzieci będą mogły w okresie wakacyjnym i ferii zimowych wyjechać na obóz a rodzice
płacąc trochę mniej od kwoty pełnej odpłatności będą mieli większą możliwość wysłania swoich
dzieci na wypoczynek.
Zgromadzone środki pozwolą nam urozmaicić ofertę obozów np. w zimie dzieci mogą dodatkowo
nauczyć się jazdy na nartach korzystając z wyciągów a w okresie letnim nauczyć się pływać pod
fachową opieką oraz korzystać z uroków morza.
Liczymy również ,że jedna z firm będzie mogła udostępnić np. swój środek transportu (autokar,
busy) do transportu zawodników, taka forma pomocy dla klubu jest równie bardzo ważna.
Ad.4 Akademia Sztuk Walki Klub Sportowy „SAKURA” w związku z licznymi przyjacielskimi
kontaktami i prężnym działaniem dała się już poznać nie tylko w Polsce ale również w Europie.
W związku z tym coraz częściej jesteśmy zapraszani na turnieje, campy szkoleniowe i obozy.
Ze względu na bardzo ograniczone środki musimy z tego typu imprez rezygnować.
Wsparcie sponsorów pomogło by opłacić nam koszty dojazdu na turniej oraz koszty startowego w
zawodach i ewentualne koszty zakwaterowania w przypadku 2 dniowych zawodów lub obozu jak w
przypadku zaproszeń z Włoch, Chorwacji czy Bułgarii

Zapraszamy do współpracy!!!

Bardzo liczymy na Państwa zaangażowanie
z poważaniem ASW K S „SAKURA” oraz zawodnicy

