
 

Drodzy Państwo ! 
 

Miejski Klub Koszykówki w Gnieźnie zrzesza chłopców z terenu miasta i powiatu chcących 

uprawiać koszykówkę. Misją klubu jest szkolenie dzieci młodzieży w zakresie koszykówki oraz 

dbałość o ich prawidłowy rozwój fizyczny. Klub posiada drużyny występujące w różnych kategoriach 

wiekowych, od mini-koszykówki po seniorów, co umożliwia zawodnikom prawidłowy rozwój 

psychofizyczny i rywalizację z rówieśnikami.  

Celem klubu jest wyszkolenie zawodników ,aby w przyszłości mogli zasilić zespoły seniorskie na jak 

najwyższym poziomie sportowym oraz wychowanie młodzieży z prawidłowymi nawykami wobec 

kultury fizycznej. Posiadamy sukcesy w pracy szkoleniowej, wyrażające się cyklicznymi awansami 

naszych grup juniorskich do rozgrywek centralnych !  
Najzdolniejsi wychowankowie MKK Gniezno posiadają już status reprezentantów Polski 

oraz występują na parkietach pierwszoligowych a na nawet ekstraklasowych! Drużyna seniorów 

natomiast z sukcesami walczy o awans do II Ligii. Dzięki nam koszykówka staje się coraz 

popularniejszą dyscypliną sportową w Gnieźnie.  

Klub nasz prowadzony jest przez grupę pasjonatów i trenerów w formie stowarzyszenia i na zasadach 

non-profit. Posiadamy transparentne finanse i sposób działania. Niestety nasze plany i możliwość 

kontynuacji szkolenia dzieci i młodzieży ograniczają finanse! Jeśli byliby Państwo chętni do podjęcia 

współpracy z nami, ewentualnie jakiejkolwiek formy wsparcia naszej działalności jesteśmy do 

Państwa dyspozycji!!! 

Z poważaniem  prezes MKK 

Tomasz Konowalski 
Miejski Klub Koszykówki w Gnieźnie 
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Oferta Sponsoringu 

Współzawodnictwo sportowe, gra fair play , wyznaczenie celów i konsekwentne 
dążenie do ich osiągnięcia - te wartości stanowią prawdziwą istotę sportu .Emocje,  które 
towarzyszą rywalizacji sportowej sprawiają, że lokalna społeczność żyje losami klubu i 
identyfikuje się z nim. Więź łącząca kibiców z drużyną spowodowana również 
zaangażowaniem rodziców niemal 100 młodych ludzi aktywnie grających w naszym klubie 
sprawia, że grono ludzi interesujących się wynikami zespołu jest coraz większe .Rosnąca 
popularność koszykówki sprawia ,że sponsorzy i firmy wspierające działalność klubu łatwiej 
uzyskują rozgłos, który wpływa na wzrost świadomości marki sponsorującej u kibiców. 

 Klub MKK Gniezno prezentuje dynamiczny rozwój oraz rosnący prestiż. 

MKK Gniezno postawił na inwestycję w młodzież , co w przyszłości przełoży się na sukces 
na szczeblu seniorskim. Sukcesy drużyn na różnych szczeblach rozgrywek oraz 
zaangażowanie każdym rokiem przyciąga kolejnych młodych ludzi do treningów i gry w 
barwach naszego klubu .Ważnym atutem jest również nasza aktywność i pokazywanie się 
klubu podczas rozgrywek ligowych oraz turniejach wśród znanych drużyn z dużych miast 
całej Polski. 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie naszego klubu poprzez dofinansowanie 
działalności Klubu, bądź poszczególnych sekcji! Brak środków finansowych 
uniemożliwia bowiem naszym zwycięskim drużynom kontynuowanie rozgrywek na 
poziomie Mistrzostw Polski! 

W zamian za wsparcie oferujemy:  

1. Umieszczenie reklamy sponsora na: 
- strojach zawodników  
- terenie hali sportowej 
- ulotkach, kalendarzach  
- podczas imprez organizowanych przez MKK Gniezno 
2. Umieszczenie reklamy sponsora na stronie internetowej klubu  oraz fanpage na facebook’u. 
3. Umieszczenie informacji o sponsorze w publikacjach prasowych o klubie lub 
organizowanych przez niego imprez. 
4. Organizowanie imprez sportowych dedykowanych Sponsorowi(wykorzystywanie logo i 
nazwy MKK Gniezno). 



6. Promocję firmy podczas imprez organizowanych przez MKK Gniezno. 
7. Organizowanie własnych działań promocyjnych sponsora podczas imprez organizowanych 
przez MKK Gniezno. 
8. Zamieszczenie reklamy dźwiękowej oraz prezentacji tekstów reklamowych sponsora w 
czasie trwania imprezy . 
9. Umieszczenie logo firmy na zaproszeniach i komunikatach przygotowanych dla mediów i 
gości . 
10. Logo firmy na plakatach promujących imprezę. 
 
Status Sponsora Strategicznego obejmujący dodatkowo dodanie członu nazwy sponsora 

Klubu. 
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