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Szanowni Państwo! 

 W imieniu Zarządu Szkoły Piłkarskiej Górnik Libiąż zwracam się do Państwa  

z propozycją współpracy w zakresie promocji Państwa Firmy poprzez wsparcie działalności naszej 

Szkoły.  

 Nasze stowarzyszenie rozpoczęło działalność w listopadzie 2009 roku, a jego założeniem jest 

kształtowanie piłkarskich talentów dzieci i młodzieży z gminy Libiąż i okolic, zapewnienie dobrego 

startu w świecie sportu, a przede wszystkim wychowanie poprzez sport. Na nasz pierwszy, styczniowy 

nabór młodych adeptów w wieku 7-10 lat odpowiedziało aż 55 dzieci i ich rodziców, z których 

utworzyliśmy dwie grupy wiekowe. Za sukces należy uznać także Halowy Turniej „Barbórka Cup”, 

który zorganizowaliśmy w grudniu 2009r. na oficjalne rozpoczęcie naszej działalności. Warto dodać, 

że oprócz dzieci z Libiąża wzięły w nim udział m.in. drużyny Polonii Bytom, Górnika Zabrze i Zagłębia 

Sosnowiec. Gościem specjalnym był ponadto Reprezentant Polski Arkadiusz Głowacki! 

 Naszym celem jest kształcenie dzieci i młodzieży do 18-go roku życia, a kolejne nabory 

kilkulatków planujemy przeprowadzać w każdym następnym roku – tworząc kolejne roczniki 

uzdolnionych dzieci. Szkoła Górnik Libiąż rozpoczęła działalność pod patronatem Agencji 

Managerskiej BMG-SPORT, reprezentującej najlepszych sportowców w kraju, która nie tylko pomoże 

wskazać właściwy kierunek najbardziej uzdolnionym wychowankom, ale również zadba o spotkania 

dzieci z gwiazdami polskiego sportu. Mierząc w najwyższe cele, zakładamy że nasze drużyny będą 

starały się o grę w najwyższych możliwych ligach (np. wydzielone ligi juniorskie). Warto wspomnieć, 

że opieką medyczną naszą Szkołę objął dr Krzysztof Ficek, czołowy specjalista w leczeniu 

najlepszych polskich sportowców. Aby prawidłowo realizować założenia systemu szkolenia dzieci  

i młodzieży, dbamy również o fachową opiekę trenerską, wysokiej jakości wyposażenie sprzętu 

sportowego, chcielibyśmy także, by nasi wychowankowie uczestniczyli w wielu prestiżowych 

turniejach, wyjeżdżali na obozy sportowe, wizytowali mecze Ekstraklasy i Reprezentacji Polski.  

W związku z tym niezbędnym jest dla nas wsparcie sponsorskie, o które niniejszym chcielibyśmy się 

do Państwa zwrócić. W zamian za takową pomoc, chcielibyśmy Państwu zaproponować dwa pakiety 

sponsorskie. 
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Pakiet Sponsora:  

- tytuł oficjalnego Sponsora Wspierającego Szkoły Piłkarskiej Górnik Libiąż; 

- reklama na strojach sportowych i dresach wyjściowych; 

- reklama na stronie internetowej Szkoły w postaci banera z odnośnikiem do Państwa strony wraz  

   z wymienieniem Sponsora w zakładce Partnerzy (www.szkola.gorniklibiaz.pl); 

- tytuł Sponsora wszystkich turniejów i zawodów organizowanych przez Szkołę (bez dodatkowej 

opłaty) i możliwość eksponowania banerów oraz ulotek na takowych wydarzeniach; 

- otrzymywanie fotografii dokumentujących działalność Szkoły wraz z prawami autorskimi  

   i możliwością wykorzystania ich przez Sponsora (w internecie, wydawnictwach itp.) 

 

Pakiet „Przyjaciela Szkoły”: 

- tytuł oficjalnego „Przyjaciela Szkoły Piłkarskiej Górnik Libiąż”; 

- reklama Sponsora w zakładce Partnerzy na oficjalnej stronie internetowej Szkoły 

(www.szkola.gorniklibiaz.pl); 

 

 Pragniemy zapewnić, że swojej działalności staramy się nadać możliwie duży rozgłos 

medialny i w sposób ciągły monitorujemy publikacje dotyczące wydarzeń, w których bierzemy udział,  

a które mogą wpłynąć także na wizerunek sponsorów. Każde wsparcie, finansowe jak i rzeczowe jest 

dla nas bardzo cenne i pozwoli realizować cele statutowe ku uciesze naszych wychowanków.  

Po nawiązaniu ewentualnej współpracy mogą Państwo być pewni, że przedstawimy szczegółowy 

kosztorys wydatków poczynionych z przekazanych przez Państwa środków. Sami także mogą 

Państwo wskazać cel, który konkretnie chcą wesprzeć (np. sfinansowanie wyjazdu dzieci na obóz 

sportowy, udział w turnieju). Swoim działaniom zapewniamy maksymalne zaangażowanie  

i dalekosiężne plany, które chcielibyśmy realizować dla dobra dzieci wspólnie z Państwa Firmą. W 

razie zainteresowania współpracą, z przyjemnością umówimy się też z Państwem na spotkanie.  

 
 
    

  Ze sportowym pozdrowieniem 
          Prezes Szkoły 

 
            Hubert Szumniak 


