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KKS ŚlęŜa - Kolarski Klub Sportowy „ ŚlęŜa”
55-050 Sobótka  ul. Chopina 92 tel. 71/ 31 62 257

www.kolarstwo.sobotka.net  e-mail: kks_sleza@op.pl
kom. 697 707 504



                                                                                                  Ofer ta sponsoringu:

               Przedmiotem niniejszej oferty jest sponsorowanie
Kolarskiego Klubu Sportowego "ŚlęŜa" w Sobótce (KKS
ŚlęŜa) jak równieŜ imprez sportowych przez nas
organizowanych. W ofercie zawarte są zasady sponsoringu i
korzyści płynące z zawarcia umowy sponsoringowej. Oferta
skierowana jest szczególnie do firm , które są zainteresowane
dobrą i rzetelną reklamą jaką jest sponsoring sportowy.
Zawodnicy z pierwszych stron gazet i medialne nazwiska a co
najwaŜniejsze czołowi Polscy zawodnicy gwarantują
osiąganie sukcesów sportowych i marketingowych. Rosnące
zainteresowanie społeczeństwa rowerem jako alternatywnym
środkiem transportu dla motoryzacji stwarza dobre warunki do
rozwoju sportu kolarskiego a co za tym idzie przyciąga coraz
większe rzesze kibiców, potencjalnych klientów . 
Klub  prowadzi własną działalność gospodarczą, która  w

duŜej mierze zapewnia stabilność w działaniach statutowych. 

               KKS ŚlęŜa stanowi jeden z najaktywniejszych
polskich klubów kolarskich. Siedziba klubu mieści się w
Sobótce. W ciągu pięćdziesięciu lat swojej działalności
wychowani w klubie zawodnicy zdobywali tytuły  Mistrzów
Polski, reprezentowali kraj na Mistrzostwach Świata,
Mistrzostwach Europy i Olimpiadach / Zdzisław Wrona,
Marian Turowski – Seul 88, Sławomir Chrzanowski
Atlanta 96,  Paulina Brze źna Pekin 08  / oraz najbardziej
prestiŜowych wyścigach krajowych i zagranicznych. Historia
Klubu zamieszczona jest na naszej stronie internetowej
www.kolarstwo.sobotka.net 
 Doświadczenie trenerów, zaangaŜowanie i gospodarność
działaczy, a przede wszystkim zapał i wytrwałość
zawodników sprawiają, iŜ klub plasuje się w ścisłej czołówce
polskiego kolarstwa. Liczba trenujących w klubie
zawodników z kaŜdym rokiem rośnie, obecnie jest to
liczba25 zawodników i zawodniczek w czterech kategoriach wiekowych wyposaŜonych w sprzęt,
stroje i opiekę na zawodach i treningach .
 Kolarstwo poprzez niezwykłą prostotę swych zasad jest sportem rzucającym wyzwanie wielu
młodym ludziom, którzy z nim właśnie związali najlepsze lata swojego Ŝycia. KaŜdy z nich,
podobnie jak Państwa firma pragnie być "pierwszy na mecie".
 Chcemy, aby w świecie zdominowanym przez przemoc i agresję, dzięki współpracy z naszym
klubem, takie wartości jak sprawiedliwość w rywalizacji, wytrwałość w dąŜeniu do celu oraz
satysfakcja z Ŝycia, kojarzone były z Państwa firmą i jej produktami. 

                                                                                           Ze sportowym pozdrowieniem.
                                                                                                    Prezes  KKS „ŚlęŜa”
                                                                                        Przemysław Bednarek



   PROPONUJEMY PARTNERSTWO W BIZNESIE

Zapraszamy do współpracy na  wspólnie  określonych zasadach.  KaŜda ze stron  w
indywidualnych rozmowach kreśli swoje oczekiwania, cele i zadania. Ramy tej oferty są
dla nas podstawą do negocjacji i wspólnych ustaleń, a nie ostateczną formułą. 

Firmy reklamujące  się  poprzez  sport  są  postrzegane  jako  nowoczesne,  zamoŜne,
sprzyjające zdrowiu i higienie. Na niezwykle pozytywny odbiór firmy i jej produktów ma
wpływ charakter  reklamy.  Wspieranie sportu jest  rodzajem dojrzałej,  dalekowzrocznej  i
perspektywicznej promocji. Reklama poprzez sport nie ogranicza się do bezpośredniego
wskazywania zalet  własnych produktów czy usług.  Ten rodzaj  promocji  wybierają  firmy
szeroko otwarte na świat i otoczenie. 

Obecność  w  sporcie  umoŜliwia  dotarcie  do  bezpośrednio  uczestniczących  w
wydarzeniach sportowych, widzach telewizyjnych, słuchaczy radiowych i czytelników. 

Reklama Państwa firmy b ędzie widoczna wsz ędzie tam, gdzie pojawi ą się nasi
kolarze. W skali roku ka Ŝdy  zawodnik trenuj ąc oraz   uczestnicz ąc w wy ścigach w
przemierza   około  15 –  20  tys.  km.  rocznie,  co  przy  10  osobach  daje  widoczn ą
reklam ę Państwa firmy na przestrzeni 150 – 200 tys. km. roczni e. Do tego reklama
trafi do milionów widzów podczas relacji i transmis ji telewizyjnych. 

Dynamika wyścigów kolarskich sprawia, Ŝe oko kamery wyłapuje aktywnych na całej
trasie przejazdu od startu  aŜ do sukcesu na mecie. Natomiast stabilność pozycji  ciała
zawodnika uwidacznia bardzo wyraźnie nazwę i logo na strojach kolarzy. 

Czas  antenowy  transmisji  telewizyjnych  jest  bardzo  zróŜnicowany  i  wynosi  w
przybliŜeniu: 



 W sezonie 2008 zawodnicy nasi wzięli udział w 65 wyścigach MTB i szosowych na

terenie całego kraju. Biorąc udział w Mistrzostwach Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie

MłodzieŜy, Międzywojewódzkich Mistrzostwach, Mistrzostwach Dolnego Śląska,

Wyścigach Międzynarodowych, Wyścigach Ogólnopolskich i  Zwodach Okręgowych. W

tych zawodach zawodnicy nasi odnosili wiele spektakularnych wyników. To najbardziej

udany sezon naszych zawodników od wielu lat pod względem wydźwięku medialnego.

Logo KKS ŚlęŜa Sobótka była prezentowana podczas imprez sportowych

relacjonowanych przez następujące stacje telewizyjne

TVP Sport
  4.05.08r.- 30 min. relacji
17.05.08r.- 30 min. relacji
31.05.08r.- 30 min. relacji
16.08.08r.- 30 min. relacji

TVP 1
        5.05.08r.- wejścia 2x10 min. relacji
      18.05.08r.- wejścia 2x10 min. relacji
        1.06.08r.- wejścia 2x10 min. relacji
      17.08.08r.- wejścia 2x10 min. relacji
iTVP /telawizja interaktywna www.itvp.pl  / 
      20-25 minutowe relacje ze wszystkich wyścigów Grand Prix MTB Lang Team

Ponad to wyniki ze wszystkich zawodów ogólnopolskich i Mistrzostw Polski podawane były na
sportowych portalach internetowych: www.szosa.rowery.org            www.mtbnews.pl  
www.sportowefakty.pl            www.pzkol.pl    www.magazynrowerowy.pl  

Łączny czas Logo widziany podczas relacji – 7min. 30 sek.



   

                         DLACZEGO 

                KOLARSTWO?

Kolarstwo to sport dla wszystkich w
kaŜdym  wymiarze,  formie,  wieku  i
liczebności.
Piękno,  przyjemność  i  moc  moŜna  tu

przeŜywać  na  kaŜdym  etapie  rozwoju  i  kariery.  Uprawiane  jest  jako  forma  turystyki,
rekreacji  i  sportu.  Było  i  jest  kojarzone równieŜ  jako forma aktywnego wypoczynku na
świeŜym powietrzu. RównieŜ wzrost świadomości ekologicznej sprawia, Ŝe coraz więcej
osób  wsiada  na  rower  lub  utoŜsamia  się  z  ta  formą  ruchu  począwszy  od  zwykłego
obywatela po znane osobistości świata polityki, kultury i biznesu. 

Za sprawą siedmiokrotnego zwycięzcy Tor de France Lance´a Armstronga kolarstwo
stało się takŜe symbolem walki i zwycięstwa z chorobą nowotworową.

Podczas  kontaktu  z  kolarstwem  chętnie  powracamy  do  przeŜyć  związanych  z
rowerem,  które  towarzyszą  nam  od  momentu  przejechania  pierwszych  metrów  na
dziecięcym rowerku. 

Jazda na rowerze to coś czego kaŜdy z nas w Ŝyciu doświadczył, poznał specyfikę,
zmierzył  się  z  trudnościami  podjazdu  pod górę  czy poznał  frajdę  zjazdu.  O ile  łatwiej
utoŜsamić  się  z czymś co się  zna? Dlatego dzięki kolarstwu logotyp i  nazwa sponsora
(firmy, produktu) skutecznie dociera nie tylko do milionów bezpośrednich kibiców kolarstwa
ale równieŜ do milionów jeŜdŜących kiedyś czy obecnie na rowerze. 

Miliony uŜytkowników dróg, przechodniów  zwracają uwagę na jadących kolarzy i na
umieszczone na ich strojach, kaskach, rowerach nazwy sponsorów. 

W  kolarstwie  często  juŜ  samo  ukończenie  wyścigu  spotyka  się  z  przychylnym
odbiorem, rozbudza pozytywne emocje, a firmy sponsorujące bardzo często postrzega się
jako prospołeczne i proekologiczne. Taka strategia w znaczący sposób moŜe wpłynąć na
korzystne  spostrzeganie  produktu,  brendu,
na kreowanie nowego wizerunku firmy.

Zapraszamy  Państwa  do
zaprezentowania swojej  Firmy jako ta która
otwarta  jest  na  profesjonalną  obsługę
licznej  i  róŜnorodnej  grupy  odbiorców.  Za
naszym pośrednictwem dostarczycie swoim
klientom  niezapomniane  przeŜycia  i
wspomnienia.

  



Podstawowe korzyści wynikające z faktu sponsorowania wydarzeń sportowych są

następujące:

- pozycjonowanie marki, zmiany postaw i postrzegania marki, tworzenie wizerunku

produktu poprzez stworzenie jasnego przekazu: sport-zdrowie, sukces, zespół –

poczucie przynaleŜności do grupy,

- moŜliwość tworzenia postaw konsumpcyjnych, wywoływania popytu na własne

produkty,

odróŜnienie od konkurencji, zwrócenie uwagi na specyficzne cechy produktu, dzięki

powiązaniu z konkretnym wydarzeniem,

-uzyskanie efektu lojalności konsumentów, motywacji pracowników, nawiązanie

związków biznesowych,

-informacja w mediach, widzialność znacznie lepsza niŜ w wypadku reklamy, ze

względu na większą efektywność kosztową niŜ tradycyjne działania reklamowe i róŜną

skalę działania, stworzenie moŜliwości skutecznych działań promocyjnych dla

mniejszych przedsiębiorstw.



  

                                                   Zgodnie z prawem

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych („pdop”) wydatki ponoszone w
związku z zawieraniem umów sponsoringu powinny być postrzegane zarówno przez
pryzmat art. 15 ust. 1 updop, jak i art. 16 ust. 1 pkt 28 updop. Oznacza to, Ŝe podatnik
(sponsor)  ma prawo do zaliczenia  w koszty uzyskania przychodów cało ści
wydatków na sponsoring publiczny (reklama publiczna ) oraz odpowiedniej części
kosztów sponsoringu niepublicznego (reklama niepubliczna ujmowana w koszty
podatkowe do limitu 0,25 proc. przychodów podatkowych), oczywiście o ile wydatkom tym
przyświecał nadrzędny cel zwiększenia przychodów podatkowych.

                                                            Rozliczenia

Konsekwencją uznania, Ŝe sponsoring to w istocie usługa reklamowa, jest zobowiązanie
sponsorowanego  do wystawienia faktury VAT. W przypadku sponsoringu pienięŜnego

(właściwego) wyłącznie sponsorowany wystawi fakturę VAT dokumentującą
wyświadczenie na rzecz sponsora usługi reklamowej lub promocyjnej obciąŜonej 22-proc.

podatkiem VAT naleŜnym. 

Wszelkie dodatkowe informacje pod numerem telefonu 

697 707 504 Przemysław Bednarek.

                                                                           

                                                                                       



                        Wyścigi organizowane przez KKS „ŚlęŜa”

Rozpoczęcie Sezonu Kolarskiego 2009 – Sobótka  -  5.04.2009 r.
 półtoragodzinna relacja  TVP  INFO Regionalna  - 11.04.2009r. godz. 18.30
Wyścig MTB o „Puchar ŚlęŜy”  - 21.06.2009 r.
IV Wyścig MTB Oleszna    - 30.08.2009 r.
III Wy ścig MTB o „Puchar Wójta Gminy Jordanów Śl.  -  wrzesień

Wyścigi MTB:

5 serii Grand Prix MTB Lang Team – TVP1, TVP Sport 
Mistrzostwa Polski  -  TVP1
Maratony MTB  -  TVP INFO  Regionalne

Inne formy reklamy Sponsora:

− napisy na strojach sportowych
− reklamy na pojazdach technicznych
− nazwa sponsora w licencjach zawodników 3 pozycje
− reklama na bilbordach ustawionych na terenie Miasta i Gminy Sobótka
− reklamy na wszystkich zawodach organizowanych przez klub
− reklama na klubowej stronie internetowej
− reklama w TV przy okazji organizowanych imprez 
− reklama w TV podczas zawodów
Ponad to wyniki i relacje z wyścigów w kraju i za granicą obszernie opisywane są przez
portale internetowe   www.pro-cycling.org      www.kolarstwo.xk.pl     www.mtbnews.pl
www.szosa.rowery.org   www.sportowefakty.pl    www.pzkol.pl 




