ATLETICKÝ KLUB

AC KOVOŠROT PRAHA
Hokejová 930/8
102 00 – Praha 10
V Praze 2.8.2008
Vážení přátelé,
obracíme se na Vás s nabídkou spolupráce ve věci sponzoringu.
Oddíl AC Kovošrot Praha patří mezi menší pražské atletické oddíly. Mládežnická družstva se pravidelně účastní
městského přeboru, družstva mužů a žen bojují o čelní příčky ve II. národní lize. Nejlepší závodníci z jednotlivých
kategorií se pak účastní mistrovství ČR, kde často dosahují vynikajících umístění.
Oddíl se orientuje především na výchovu mládeže – mezi naše odchovance, kteří nyní závodí za
nejlepší atletické oddíly v ČR a za reprezentaci patří například nadějný oštěpař Jakub Vadlejch, trénující v Dukle
Praha v jedné tréninkové skupině s Barborou Špotákovou, dále vícebojař Adam Nejedlý, trénující taktéž v Dukle
Praha ve skupině Tomáše Dvořáka. Dalším z odchovanců je sprinter Michal Vacek, několikanásobný mistr ČR v
mládežnických kategoriích. Za náš klub stále závodí Iva Milesová, reprezentantka v běhu do vrchu.
V současné době se náš klub potýka s existenčními problémy. Vzhledem k tomu, že náš současný
generální sponzor, společnost Kovošrot Praha a.s., už nemá nadále zájem o partnerství, je budoucnost oddílu
značně nejistá. V případě, že se nám nepodaří sehnat finanční prostředky na pokrytí základních potřeb, je možné,
že klub zanikne.
Klub využívá prostředky od sponzorů především na pronájem sportovišť – v létě se jedná o atletický
stadion, v zimě pak o haly a tělocvičny. Dále jsou finanční prostředky využity například na náklady spojené s
jednotlivými družstvy (startovné, doprava ...) a též na nákup speciálních sportovních potřeb (bloky, překážky ...).
Objem finančních prostředků, který atletický klub potřebuje je značný, ale možnosti jejich získání
jsou omezené. Obracíme se proto na Vás s konkrétními nabídkami sponzoringu našeho klubu:
–

Generální sponzor:
Možnost stát se generálním sponzorem klubu.
Nabízíme: Přejmenování atletického klubu ve prospěch sponzora, umístění reklamních panelů na závodech
pořádaných klubem, umístění loga sponzora na startovní čísla / dresy, prezentace sponzora v propozicích
závodů pořádaných klubem, uspořádání sportovních her pro sponzora a jeho partnery, inzerce na
internetových stránkách www.ackovosrot.cz, případně jiné možnosti dle individuální dohody.

–

Jednorázový sponzoring:
Možnost poskytnout jednorázový příspěvek na chod klubu.
Nabízíme: Umístění reklamních panelů na závodech pořádáných klubem, prezentace sponzora v propozicích
závodů pořádaných klubem, inzerce na internetových stránkách www.ackovosrot.cz, případně jiné možnosti
dle individuální dohody.

–

Jiné možnosti podpory:
Pokud máte zájem našemu klubu nějakým způsobem pomoci, samozřejmě se vždy nemusí jednat o finanční
prostředky, ale například o věcné plnění, služby apod. (např. zajištění dopravy družstev autobusem na
mimopražské závody, zapůjčení tělocvičny, zakoupení sportovních potřeb atd.)

V případě, že Vás naše nabídka oslovila, kontaktujte nás prosím emailem na adresu jan.kotrous@fsv.cvut.cz,
případně telefonicky na číslo 724080348, abychom se domluvili na podmínkách spolupráce. Děkujeme za
jakoukoliv pomoc.
S pozdravem Jan Kotrouš

