UKS JEDYNKA MARKI

OFERTA WSPÓŁPRACY DLA FIRM

O NAS
Uczniowski Klub Sportowy Jedynka Marki jest to młody, perspektywiczny klub
istniejący od 2010 roku, przeznaczony dla dzieci w wieku 3-15 lat. Naszym głównym celem
jest propagowanie sportu, podnoszenie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej dzieci,
poprzez zabawę i treningi sportowe w duchu sportowej rywalizacji Fair Play.
Obecnie prowadzimy następujące sekcje:
1. PIŁKA NOŻNA
w której aktualnie funkcjonują 4 grupy podzielone na kategorie wiekowe:
✓ GRUPA ROCZNIKA 2010/2011 A
✓ GRUPA ROCZNIKA 2010/2011 B
✓ GRUPA ROCZNIKA 2012 B
✓ GRUPA ROCZNIKA 2012 A
2. KOSZYKÓWKA
w której aktualnie funkcjonują 2 grupy podzielone na kategorie wiekowe:
✓ GRUPA ROCZNIKA 2003/2007
✓ GRUPA ROCZNIKA 2008/2012
3. SIATKÓWKA
w której aktualnie funkcjonują 2 grupy podzielone na kategorie wiekowe:
✓ GRUPA ROCZNIKA 2003/2006
✓ GRUPA ROCZNIKA 2007/2012
4. TENIS STOŁOWY
w której aktualnie funkcjonują 2 grupy podzielone na kategorie wiekowe:
✓ GRUPA ROCZNIKA 2003/2007
✓ GRUPA ROCZNIKA 2008/2012
5. AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA - PIŁKA NOŻNA
są to zajęcia piłki nożnej dostosowane dla dzieci w wieku 3-6. Aktualnie funkcjonują 4
grupy.

Aktualnie w naszym klubie trenuje 300 zawodników, ale na tym nie poprzestajemy
i zamierzamy powiększyć te liczbę! Planujemy otwarcie nowej sekcji: PIŁKI RĘCZNEJ.
Wszystko zależy od zebrania odpowiedniej ilości osób.
Nasze zajęcia prowadzą młodzi i wykwalifikowani
trenerzy z licznymi sukcesami. Są to pasjonaci, którzy
kochają swoją pracę.

Zajęcia odbywają się na nowo wybudowanej hali sportowej w Szkole Podstawowej nr
1 w Markach, a także, w przypadku zajęć z piłki nożnej, na Orliku znajdującym się przy
wspomnianej szkole.

GRUPY DOCELOWE
Państwa produkty i/lub usługi mają szansę trafić do nowych grup odbiorców, związanych
z Klubem zarówno w samych Markach jak w całej Warszawie, ze względu na liczne turnieje,
mecze oraz sparingi, w których mamy przyjemność występować. Grupami docelowymi są
przede wszystkim:
1. Rodzice i opiekunowie– dorośli w wieku 22 – 65 lat
2. Trenerzy i pracownicy UKS’u
3. Zawodnicy, ich rodziny i znajomi
4. Przedszkola, Szkoły podstawowe (publiczne oraz prywatne), hale sportowe oraz ich
pracownicy
5. Lokalne władze samorządowe
6. Lokalne media
7. Duże firmy zatrudniające pracowników w wieku 30 - 65 lat
8. Urzędy publiczne zatrudniające pracowników w wieku 30 - 65 lat
9. Festyny, targi, uroczystości
10. Prywatne firmy oferujące rozrywkę dla dzieci
Współpraca z klubem UKS Jedynka Marki to nie tylko świetna możliwość promowania
marki poprzez popularne sporty. To także możliwość wpływania na rozwój młodych
sportowców, którzy w przyszłości mogą stanowić o sile polskiego sportu. Dzięki współpracy z
nami zyskujecie Państwo poczucie długofalowości projektu oraz możliwość postrzegania
firmy, jako udzielającej się społecznie oraz wspierających rozwój dzieci. Dzieci wywołują
pozytywne emocje u potencjalnych odbiorców. Energia, radość, entuzjazm, ambicja, pasja
czy chęć rywalizacji są naturalnymi atrybutami dzieci, które dzięki współpracy z nami, mogą
stać się cechami Państwa marki! Towarzyszące wydarzeniom sportowym emocje sprawiają,
że widz podświadomie zapamiętuje Waszą firmę i kojarzy go z powyższymi cechami.

PAKIET PARTNERSKI
Świadczenie usług na koszulkach z przodu lub z tyłu. Wizualizacja koszulek

Dodatkowo, Partner otrzymuje na naszej stronie internetowej miejsce na własne logo
w zakładce „Partnerzy”. Daje to wszystkim użytkownikom korzystającym ze strony,
możliwość dostrzeżenia Państwa firmy i bezpośredniego przekierowania na Państwa stronę
internetową. Dodatkowo jesteśmy też obecni na serwisie społecznościowym Facebook, które
obecnie są najlepszym środkiem dotarcia do różnych grup klientów. Również tam istnieje
możliwość promocji Państwa firmy.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Niniejsza oferta ma
charakter wyłącznie informacyjny i
nie stanowi oferty w rozumieniu
kodeksu cywilnego lub innych
przepisów, a stanowi co najwyżej
zaproszenie do prowadzenia
rozmów i negocjacji. Wszystkie
wykorzystane nazwy, koncepcje,
logo, znaki i inne elementy mogące
stanowić przedmiot praw autorskich, bądź pokrewnych lub innych praw niematerialnych
są zastrzeżonymi elementami chronionymi stosownymi przepisami i obowiązuje całkowity
zakaz ich dalszego nieuprawnionego wykorzystania. Jednocześnie wskazujemy, że wszystkie
informacje zawarte w ofercie są przekazywane Państwu jako całkowicie poufne i prosimy o
ich nieujawnianie i nie przekazywanie innym osobom (art. 72 kc)

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY JEDYNKA MARKI
ADRES: ul. Bandurskiego 22A/3, 05-270 Marki
REGON: 366603137
NIP: 125-165-29-99
Główny koordynator/Michał Gołaszewski: 503 829 568
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