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MKK Gniezno to najprężniej rozwijający się 
klub sportowy w powiecie gnieźnieńskim i 
jeden z lepiej rozwijających się klubów klu-
bów koszykarskich w Wielkopolsce. 

Zrzeszamy chłopców w każdym wieku  
i umożliwiamy im rozwój koszykarski od 
mini koszykówki po zespół seniorski.

Poukładany wzorowo system szkole-
nia, który od tego roku opierać będzie się  
o klasy sportowe w szkołach jest wzorcem 
zaciągniętym od najlepszych klubów koszy-
karskich w Polsce.

Grupy dziecięco młodziezowe trenujące w 
klubie odnoszą coraz to większe sukcesy 
dochdząc do rozgrywek centralnych. 

Charakteryzująca nasz Klub ambicja i wy-
trwałość w dążeniu do celu zaowocowała 
pierwszym historycznym dla Gniezna awan-
sem zespołu seniorskiego do rozgrywek  
II ligi PZKOSZ w sezonie 2015/2016.
Wizją klubu jest budowanie coraz silniejsze-
go zespołu seniorskiego opartego o swo-
ich wychowanków, kształconych poprzez 
wdrażanie profesjonalnego systemu szko-
leń dzieci i młodzieży.

KIM JESTEŚMY?
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CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?
Sport z samej definicji rozumiany jest jako 
działalność ukierunkowana na osiągnięcie 
jak najlepszych rezultatów. 

Aby jednak ten cel osiągnąć trzeba działać 
na wielu płaszczyznach. Nie każde dziecko 
biorąc piłkę do ręki staje się zawodowym 
koszykarzem, ale każde może odnaleźć w 
tym pasję i sposób na aktywne szczęśliwe 
życie. Ważnym asprektem  działalości klubu 
jest szkolenie dzieci i młodzieży.

Działalność naszą można zatem rozpatry-
wać w czterech głównych aspektach:

- zabawa - zachęcenie dzieci do aktywności 
fizycznej poprzez zabawy

- wychowanie - kształtowanie pozytyw-
nych zachowań wobec własnego ciała, ak-
tywności fizycznej i społecznego funkcjono-
wanie w grupie społecznej jak klub, drużyna

- trening - systematyczny ciąg zacho-
wań, który ma doprowadzić nas do celu -  
SUKCES SPORTOWY - wychowanie zawodni-
ków do drużyny seniorskiej oraz zawodni-
ków reprezentacji Polski 

-  promocja - MKK Gniezno jako wizytówka 
miasta oraz firm z nami współpracującymi.
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KOSZYKÓWKA LIGOWA 
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W sezonie 2014/15 pierwszy raz w historii 
koszykówki w Gnieźnie zespół awansował 
do rozgrywek II ligi. Awans do poziomu cen-
tralnego to sukces bez precedensu, którego 
nie osiągnęły inne kluby z Gniezna w 60-let-
niej historii dyscypliny w Pierwszej Stolicy.

Mecze ligowe MKK to wydarzenie rozpatry-
wane w kategorii widowiska sportowego. 
Setki kibiców na hali, świetna atmosfera  
i atrakcje towarzyszące. Wszystko to 
sprawia , że zespól ten przyciąga na try-
buny największą ilość kibiców spo-
śród wszystkich sportów halowych  
w regionie.

Zapewne wszyscy, którzy byli na meczach 
ligowych dostrzegli hale wypełniona po 
brzegi oraz oprawę widowiska. Z roku na rok 
zarówno poziom sportowy jak organizacyj-

ny sukcesywnie rośnie. Ciągłe stawianie na 
rozwój powoduje, iż kibice to widzą i chętnie 
uczestniczą w widowiskach oraganizowa-
nych przez klub!
Klub chcąc poszerzać horyzonty oraz umoż-
liwić jak najleprzy rozwój młodym zawod-
nikom od sezonu 2016/2017 planuje wy-
stawić drużynę Juniorów MKK Gniezno w III 
lidze koszykówki seniorskiej.

MKK Gniezno prezentuje:
– widowisko na najwyższym poziomie
– emocje
– szkolenie dzieci i młodzieży
– dobra zabawa
– realizacja wyznaczonych celów sporto-
wych oraz organizacyjnych
– profesjonalne zarządzanie i wdrażanie 
projektów klubowych
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PROJEKTY KLUBOWE
Klub wychodząc naprzeciw potrzebom  
i oczekiwaniom mieszkańców nie ogranicza 
swej działalności do systematycznych zajęć 
o charakterze szkoleniowym (obozy ,trenin-
gi, mecze). 

Swą ofertę poszerzyliśmy o projekty: 
1. Majówka Koszykówka 
2. Dziecięca Liga Koszykówki
3. Turniej Koszykówki MKK GNIEZNO
4. Turniej MKK - Miłośc Ku Koszykówce
5. Ogólnopolski turniej Street Ball
5. Strart Juniorów MKK w III lidze koszykówki 
seniorskiej.

Pierwsza z nich to impreza piknikowa, po-
kazująca w jaki sposób połączyć sport  
z wypoczynkiem. Impreza zaadresowa-
ne do szerokiej grupy odbiorców z Gnie-
zna i okolic Dziecięca Liga Koszykówki to 
kwintesencja tego co w sporcie piękne,  
w której dzikie i szkolne drużyny rywalizują 

między sobą w czystej sportowej rywaliza-
cji. 

Klub od 3 lat  organizuje ”Turniej Koszyków-
ki MKK GNIEZNO”. Jest to impreza w której 
zaspół z Gniezna rywalizował z zespołami 
z wyższych klas rozgrywkowych (I,II liga). 
Turniej zawsze jest rozgrywany przed roz-
poczęciem sezonu ligowego.

Planowane jest poszerzenie tej oferty o 
Ogólnopolski Turniej Koszykówki Ulicznej - 
Street Ball.
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SZKOLENIE MŁODZIEŻY
Wizja klubu oparta jest na wychowywaniu i 
wdrażaniu do zespołu seniorskiego swoich 
wychowanków. Szkolenie młodzieży pro-
wadzone jest przez wykwalifikowanych tre-
nerów i nauczycieli. Prawidłowość szkolenia 
potwierdzają sukcesy drużyn młodzieżo-
wych. 

Klub ma za sobą już awans do półfinało-
wego turnieju w kategorii U16 z rocznikiem 
1995 oraz do turnieju ćwierćfinałowego 
U16  z rocznikiem 1999. 

W gronie wychowanków MKK znajdują się 
zawodnicy, którym udało się doznać za-
szczytu reprezentowania Polski w katego-
riach młodzieżowych oraz występowania w 

wyższych ligach:
- Roman Szymański (reprezentant Polski 
kategorii młodzieżowych, obecnie Tauron 
Basket Liga)
- Adam Brenk (Reprezentant Polski katego-
rii młodzieżowych, obecnie II liga Politechni-
ka Gdańska, I liga SKK Siedlce)
- Marek Sobkowiak (1 liga Politechnika Po-
znańska, Jamalex Polonia Leszno, od tego 
sezonu po nownie zawodnik MKK Gniezno)
- Bohdan Repeka (reprezentant Białorusi 
grup młodzieżowych)
- Mikołaj Kiełpiński (reprezentant Polski w 
katergorii U15)

Chcąc budować obopólną korzyść dla klubu 
jak i firm oraz instytucji współpracujących 
z klubem oferujemy:
- dotarcie do szerokiego grona odbiorców 
społeczności lokalnej
- budowanie wizerunku firmy społecznie 
zaangażowanej 
- zaistnienie w mediach lokalnych (gazety, 
portale internetowe, radio) oraz mediach 
ogólnokrajowych. 
- sponsoring sportowy nie budzi natural-
nych reakcji obronnych, tak jak na przykład 
reklama 

 

Profil kibica koszykówki:
- 54% kibiców koszykówki jest w wieku 18-
25, 23% w wieku 26-30, 11% w wieku 31-40
- 53% ma wykształcenie średnie lub studiu-
je, 39% ma wykształcenie wyższe
- 40% kibiców deklaruje dochody powyżej 
5000 

Źródło: Pentagon Research 

Program partnerski MKK GNIEZNO:
Partnerów MKK automatycznie zapraszamy 
udziału w programie partnerskim dla firm 
współpracujących i wspierających klub Pro-
gram ma na celu umożliwić firmom współ-
pracującym lepsze dotarcie do kibiców oraz 
klientów. 
Możliwość udzielania zniżek/rabatów % na 
zakupy dla zawodników i kibiców MKK któ-
rzy będą posiadali karty klubu kibica.

KORZYŚCI WSPÓŁPRACY Z MKK
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PATRONI MEDIALNI

Dobre postrzeganie klubu przez Miasto Gniezno i jednostki 
samorządu terytorialnego oraz ciągłe poszerzanie współpracy. 

PRASA O NAS

MKK GNIEZNO ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY! 

Klub prezentuje dynamiczny rozwój oraz rosnący prestiż. Profesjonalne szkolenie dzieci  
i młodzieży oraz coraz silniejsza drużyna seniorska powodują, że nasz klub jest postrzega-
ny jako najszybciej rozwijający się klub w okolicy. W trakcie wdrażania jest kilka projektów, 

które w znaczący sposób wpłyną na rozwój klubu.

Zapraszamy do współpracy firmy i osoby prywatne zainteresowane sportem  
i koszykówką.
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