Kamila Pasternak – trzykrotna medalistka Mistrzostw Europy
Kadetek (trzy lata z rzędu zdobywała medale – złoty, srebrny i brązowy), piąta
zawodniczka Mistrzostw Świata Juniorek, wielokrotna Mistrzyni Polski;
uczestniczka Światowych Igrzysk Młodzieży (odbywają się raz na 4 lata);
Urszula Hofman – medalistka Młodzieżowych Mistrzostw Europy,
wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski (w tym także Seniorek).



Oprócz starszych zawodniczek i zawodników, w naszym klubie oraz
ściśle współpracujących z nami Uczniowskich Klubach Sportowych, judo
ćwiczy prawie 1000 dzieci. Mamy ponad 20 sekcji we Wrocławiu oraz
całym regionie. Judo jest jedną z najpopularniejszych dyscyplin sportowych
wśród dzieci w Polsce, a dzięki ostatnim sukcesom międzynarodowym coraz
częściej mówi się o Judo w mediach.
Szkolenie opiera się na sekcjach szkolnych, ale pracujemy z młodzieżą także
w klasie sportowej o profilu Judo w Gimnazjum nr 37 we Wrocławiu oraz Liceum
Ogólnokształcącym nr 23 we Wrocławiu. Z dziećmi i młodzieżą pracuje kilkunastu
Instruktorów i Trenerów. Koordynatorem jest Trener Klasy Mistrzowskiej
Zbigniew Zamęcki (7 DAN), członek Zarządu Polskiego Związku Judo.

klub@gwardiajuvenia.pl tel. 691032947

W naszym klubie trenuje jeszcze kilkanaście innych zawodniczek
i zawodników, którzy reprezentowali Polskę w Mistrzostwach Europy
i zdobywają medale Mistrzostw Polski oraz kilkudziesięciu innych, którzy
w ciągu najbliższych 2-3 lat mogą dołączyć do grupy medalistów Mistrzostw Polski.
Zawodnicy MKS Juvenia Wrocław zdobywają także medale w Mistrzostwach
Polski w Sumo.

MKS JUVENIA WROCŁAW – SEKCJA JUDO I SUMO

Anna Dąbrowska – brązowa medalistka Mistrzostw Świata
Kadetek, medalistka Mistrzostw Europy oraz Europejskich Igrzysk Młodzieży,
wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski;

www.Facebook .com/JudoGwardiaJuvenia/

W roku 2015 w rywalizacji sportu młodzieżowego w kategorii Judo Kobiet
nasz klub zajął pierwsze miejsce w Polsce. Jest to efekt ciężkiej pracy trenerów
i zawodniczek. Do grona sportowców, którzy przygotowywani są do udziału
w Igrzyskach Olimpijskich w Tokyo w 2020 roku należą m.in.:



W imieniu Sekcji Judo i Sumo Międzyszkolnego Klubu Sportowego Juvenia
Wrocław, zwracam się do Państwa z propozycją współpracy.

www.gwardiajuveni a.pl

OFERTA WSPÓŁPRACY



- reklamę na dresach klubowych, w których zawodnicy występują
w trakcie zawodów, zgrupowań oraz innych akcjach szkoleniowych;

- udział w akcjach promocyjnych Państwa firmy, jeśli nie będzie to
kolidowało z kalendarzem imprez zawodnika, tzn. piknikach, podsumowaniach
roku, oraz innych firmowych wydarzeniach;
- reklamę Państwa firmy na dresie oraz ubiorze sportowym sztabu
szkoleniowego – Trenerów oraz innych członków zespołu;
- reklamę Państwa firmy w trakcie zawodów organizowanych przez
nasz klub. W tym roku organizujemy Puchar Polski Seniorów, Otwarty Puchar
Polski Kadetów i Juniorów, w którym co rocznie startuje około 700 zawodników
z kilkunastu krajów, Mistrzostwa Polski Juniorów; dotyczy to banerów,
roll-upów i innych reklam w hali oraz dużego baneru za podium;

stoiska

Państwa

firmy

w

trakcie

- pierwszeństwo w podjęciu współpracy w kolejnym okresie.
Czas, na jaki proponujemy współpracę to 12 miesięcy. Od 1 października
2016 roku do 30 września 2017 roku. Pakiet to 10 000 złotych na rok, czyli mniej
niż 850 złotych na miesiąc.
Liczymy, że dzięki współpracy z Państwem, nasi zawodnicy będą osiągać
jeszcze lepsze wyniki sportowe, w szczególności w Pucharach Europy,
Mistrzostwach Europy i Świata, a Państwa firma dotrze do dużej liczby odbiorców,
jakimi są rodzice, dzieci i sympatycy Judo na Dolnym Śląsku i w Polsce.

klub@gwardiajuvenia.pl tel. 691032947

- możliwość wystawienia
zawodów, które organizujemy;



- reklamę w trakcie zawodów dzieci, które organizujemy, około
5-6 turniejów w roku, w każdym startuje między 250 a 700 dzieci;

www.Facebook.com/Judo GwardiaJuvenia/

- udział w reklamach Państwa firmy w prasie, telewizji, portalach
internetowych, możliwość wykorzystania wizerunku naszych zawodników;



- reklama na stronie klubowej www.gwardiajuvenia.pl oraz profilu
na portalu społecznościowym Facebook, regularne promowanie Państwa
firmy na ww. stronach;

MKS JUVENIA WROCŁAW – SEKCJA JUDO I SUMO

- reklamę na judogach zawodników startujących w zawodach
ogólnopolskich, czyli około 60 osób, wszyscy nasi sponsorzy będą zamieszczeni
na naszywkach na plecach, na tzw. Backnumberach;

www.gwardiajuvenia.pl

Ze swojej strony możemy zaoferować:



Zapewnienie szkolenia, sprzętu, opieki lekarskiej
i fizjoterapeutycznej tak dużej liczbie zawodników, którzy
prezentują wysoki poziom sportowy, to duże wyzwanie, także
finansowe. Poszukujemy sposorów, którzy wesprą nasz klub.

