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Szanowni Państwo,
przedstawiamy

Państwu

ofertę

autorskiego

projektu

GKS

Bełchatów,

która dotyczy działań podjętych przez nasz klub na rzecz upowszechniania
zachowań prozdrowotnych, rozwijania miłości i pasji do sportu, aktywności
fizycznej oraz promocji sportu wśród dzieci i młodzieży.
Państwa obecność w naszym projekcie jako Sponsora Strategicznego,
Sponsora Wspierającego lub Partnera będzie dla nas dużym wyróżnieniem,
a Państwu da możliwość udziału w wychowaniu młodego pokolenia,
a także w kreowaniu wizerunku stadionu jako pozytywnego i kulturalnego
miejsca dla wszystkich, a zwłaszcza najmłodszych kibiców.
Zapraszamy do zapoznania się na naszą ofertą. Z przyjemnością spotkamy
się z Państwem, by móc przybliżyć naszą działalność oraz określić możliwe
wspólne obszary działań, a także by odpowiedzieć na Państwa pytania.
Mamy nadzieję, że Nasza współpraca przyniesie obu stronom satysfakcję.
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„Każdego dnia odkrywaj świat.
Jak dziecko na niego patrz”

Misja
W Zielonym Mieście Zielone Serca jest projektem mającym na celu upowszechnianie
idei zdrowego sposobu na życie wśród dzieci i młodzieży z terenu Bełchatowa i regionu oraz
upowszechnianie mody na życie wolne od uzależnień i ryzykownych zachowań,
wypełnione sportem, pasją, zainteresowaniami i radością. Wypełnione szczęśliwym
i zdrowym dzieciństwem.
W ramach działań edukacyjno – rozwojowych GKS „Bełchatów” od 2007 roku skutecznie
realizuje założone cele poprzez między innymi działalność na stadionie „Sektora
Rodzinnego”, „Sektora Szkolnego” oraz cykliczne eventy na terenie miasta. W związku
z coraz większym zainteresowaniem i wzrostem popularności tych działań klub pragnie
dotrzeć do jeszcze szerszej grupy odbiorców. W związki z powyższym przedstawiamy
projekt, którym chcielibyśmy Państwa zainteresować i jednocześnie sprawić, że wyrazicie
Państwo chęć tworzenia go wraz z nami.
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O projekcie
Projekt W Zielonym Mieście Zielone Serca powstał na bazie istniejących od 2007 roku
„Sektora Rodzinnego” oraz „Sektora Szkolnego” a funkcjonujących z coraz większym
powodzeniem i uznaniem wśród osób związanych z piłką nożną.



Stadion - bezpieczne miejsce dla wszystkich (dzieci, młodzieży, kobiet,
rodzin – zmiana stereotypów).
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Wychowywanie dzieci i młodzieży na kulturalnych kibiców.



Rozwijanie pasji, zainteresowań i miłości do sportu i klubu.



Promocja sportu i zdrowego sposobu na życie.



Eliminowanie negatywnych zjawisk (bójki, wulgaryzmy, agresja słowna
i fizyczna, rasizm).



Nauka tolerancji i poszanowania dla innych.
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GKS „Bełchatów” chcąc dotrzeć do jak największej rzeszy odbiorców oraz
zgodnie z założonymi celami organizuje wiele spotkań w mieście jak i na swoim obiekcie.

Jesteśmy w:
SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH

DOMACH DZIECKA I ŚWIETLICACH

CENTRACH HANDLOWCH
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NA GIEKSA ARENIE
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„Sektor Rodzinny” i „Sektor Szkolny” stały się ewenementem na skalę krajową. Dzięki
swojej wyjątkowej organizacji i niepowtarzalnemu klimatowi wielokrotnie wzbudzały
zainteresowanie mediów regionalnych i ogólnopolskich. Program o „Sektorze Rodzinnym”
został nagrany przez TVN 24 i wyemitowany w bloku programowym tego kanału
o godzinie 20.00 w programie Polska i Świat. Na uwagę zasługuje fakt, że informacje oraz
materiały dotyczące tej inicjatywy są częstym przedmiotem artykułów w lokalnej prasie.

Ponadto, zachwycony naszą inicjatywą Polski Związek Piłki Nożnej zwrócił się do nas
z prośbą o możliwość podzielenia się naszym doświadczeniem i wiedzą w prowadzeniu
tego typu inicjatyw i zaprosił do współpracy p. Anną Mróz psychopedagoga klubu.
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GKS Bełchatów widząc pozytywne efekty swoich działań w prezentowanym
aspekcie pragnie rozszerzyć ich zakres o kolejne inicjatywy.

Dzień otwarty z GKS Bełchatów
Urodziny na GIEKSA Arenie
Dzień sportu na stadionie GKS Bełchatów
Dzień Dziecka na stadionie GKS Bełchatów
Zakończenie wakacji z GKS Bełchatów
GKS na Orlikach
Zwiedzanie Elektrowni Bełchatów i Kopalni Węgla Brunatnego
Bełchatów
Nasze

inicjatywy

Dbamy

o

każdy

przygotowywane
szczegół

są

na

przedsięwzięć

tak,

najwyższym

poziomie.

by

uczestnicy

wszyscy

biorący w nich udział czuli się wyjątkowo. W czasie eventow organizujemy wiele
zajęć ogólnorozwojowych, konkursów, gier oraz zabaw, prowadzonych przez
wykwalifikowaną

kadrę

pedagogiczną

pod

okiem

psychologa.

Dotychczas w naszych projektach wzięło udział kilkaset dzieci w wieku
od 2 do 18 lat, wśród nich:







Uczniowie szkół
Podopieczni przedszkoli
Podopieczni domów dziecka oraz świetlic
Podopieczni fundacji
Uczestnicy wycieczek, koloni, obozów
Drużyny sportowe
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Propozycja i warunki współpracy
Korzyści
Wkład

Sponsor

Sponsor

Strategiczny

Wspierający

10 000 zł

5 000 zł

na sezon

na sezon

Ekspozycja logo sponsora na materiałach
drukowanych - ulotki, plakaty meczowe
oraz na oficjalnej stronie internetowej
klubu
Logo sponsora oraz na oficjalnej stronie
internetowej klubu
Tablica

z

logo

firmy

na

Trybunie

Rodzinnej
Baner reklamowy firmy na trybunie
wschodniej
Dwie karty SuperVIP na każdy mecz
ligowy na GIEKSA Arenie
Dwie karty VIP na każdy mecz ligowy na
GIEKSA Arenie
Informacja podczas meczu nadana
dwukrotnie przez spikera o firmie jako
sponsorze Sektora Rodzinnego
Ekspozycja materiałów reklamowych
sponsora
w obiektach klubowych i w POK oraz w
czasie eventów
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Partner

od 2

000 zł

Wyrażamy nadzieję, że przedstawiona przez nas oferta zainteresuje Państwa
oraz spełni wszelkie oczekiwania. W razie potrzeby skonstruujemy ofertę
dostosowaną

do

Państwa

potrzeb

i

oczekiwań.

Żywimy

nadzieję,

iż przyłączą się Państwo do naszych projektów i wspólnie z nami zechcą
kreować radosną i pozytywną rzeczywistość.
Zapraszamy do kontaktu!
Kontakt:

GKS "Bełchatów" S.A.
97-400 Bełchatów, ul. Sportowa 3
tel. (44) 635 03 55,
fax (44) 635 07 91
gks@gksbelchatow.com
www.gksbelchatow.com

Dyrektor ds. marketingu
Beata Dechnik

b.dechnik@gksbelchatow.com
tel. 605 632 233

Specjalista ds. marketingu
Sebastian Sobczak

s.sobczak@gksbelchatow.com
tel. 605 630 970

Psychopedagog
opiekun
„Sektora Rodzinnego”
Anna Mróz

a.mroz@gksbelchatow.com
tel. 505 242 796
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