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Szanowni Państwo 

Pragnę złożyć ofertę wystąpienia Państwa Firmy lub produktu w charakterze sponsora 

obozów sportowych dla dzieci i młodzieży Milan Zaplatilek Individual Soccer School  

w sezonie zima-lato 2010. 

Piłka nożna to jedna z najpopularniejszych dyscyplin sportowych zarówno w Polsce 

jak i na świecie a Naszą ideą jest szkolenie dzieci i młodzieży zachowując indywidualne 

podejście do każdego młodego piłkarza.  

Państwa obecność w naszym projekcie, jako Sponsora Strategicznego, Sponsora lub 

Firmy Wspierającej będzie doskonałą promocją jak i utrwali Państwa wizerunek, jako 

aktywnej marki na rynku a Nam pozwoli na świadczenie usług na jeszcze wyższym poziomie i 

będzie dla Nas jednocześnie poparciem z Państwa strony i wyróżnieniem dla podejmowanych 

przez Nas inicjatyw. 

Zapraszamy do zapoznania się na Naszą ofertą. 

Z przyjemnością spotkamy się z Państwem, by móc przybliżyć naszą działalność oraz 

określić możliwe wspólne obszary działań a także by odpowiedzieć na Państwa pytania. 

Mamy nadzieję, że Nasza współpraca przyniesie obu stronom satysfakcję.  

 

                                                                Milan Zaplatilek 
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Milan Zaplatilek  Individual Soccer School i jej działalność 

Milan Zaplatilek Individual Soccer School jest realizatorem autorskiego systemu 

szkoleniowego dzieci i młodzieży opartego na zasadzie indywidualnego podejścia do każdego 

uczestnika opracowanego i wdrażanego przez Milana Zaplatilka czeskiego indywidualnego 

trenera piłki nożnej.  

Oferta szkoleniowa skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku 7-15 roku życia 

a także rodziców, którzy odpowiedzialnie wspierają swe dzieci w ich sportowym 

rozwoju. 

Główne działania MZISS to przede wszystkim szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu piłki 

nożnej oraz rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej podczas obozów organizowanych w 

systemie 7 oraz 14 dniowym (w okresie ferii zimowych oraz wakacji) a także Specjalne 

Indywidualne Treningi organizowane w trakcie całego roku kalendarzowego w różnych 

miastach Polski i za granicą dla grupy 6-8 uczestników wraz z rodzicami. 

Historia obozów MZISS 

    Lipiec 2007- Barlinek- pierwszy obóz w Polsce ( 30 uczestników z Polski oraz Czech)  

    Czerwiec- Lipiec 2008- Barlinek- 4 obozy letnie  

(110 uczestników z Polski, Czech, Ukrainy oraz Stanów Zjednoczonych)  

   Wrzesień 2008- Finał letnich obozów 

   Październik 2008- pobyt Finalistów w Londynie w Klubie Chelsea London  

  Styczeń- Luty 2008 -Barlinek- 2 obozy 1-tygodniowe podczas ferii zimowych- 

jako uzupełnienie treningów letnich  (70 uczestników z Polski, Czech i Ukrainy)  

  Czerwiec- Sierpień 2009- Zakopane, Szczyrk 

 (190 uczestników z Polski, Czech oraz Stanów Zjednoczonych) 

 

Uczestnicy obozów to mieszkańcy całej Polski a także krajów Europejskich i Stanów 

Zjednoczonych. Ich proporcjonalnie wzrastająca liczba świadczy o zadowoleniu Klientów 

wysoką jakością świadczonych usług a także o zaufaniu którym Nas obdarzyli, powierzając 

Nam swoje dzieci. 
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Jesteśmy przekonani o tym, iż towarzyszenie dziecku w jego fizycznym-sportowym 

rozwoju, poświęcanie mu uwagi, aktywne słuchanie, wyjaśnianie, wspieranie i motywowanie 

do pracy przez indywidualnego trenera jest podstawą osiągnięcia wysokich wyników w piłce 

nożnej.  

Z powodzeniem realizujemy te postulaty, które w głównej mierze wyznaczają kierunki 

działań Naszych profesjonalnych trenerów. Program szkolenia dostosowujemy do każdego 

uczestnika tak by praca nad różnorodnymi elementami technicznymi i taktycznymi piłki 

nożnej- w systemie 1 trener- 4 uczestników była podstawą osiągnięcia indywidualnych 

wysokich umiejętności piłkarskich budujących w przyszłości znakomitą podstawę do gry 

zespołowej. 

Wieloletnie doświadczenie Milana Zaplatilka w trenowaniu indywidualnym oraz 

wiedza z zakresu psychologii sportu, przeszkolona przez autora systemu kadra, 

pozwalają na efektywną pracę trenerską z dziećmi i ciągłe zainteresowanie ze 

strony rodziców i ich dzieci. 

 

Plany na najbliższą przyszłość: 

- organizacja 4 obozów w okresie ferii zimowych  

( przeszkolenie 160 osób z Polski i z zagranicy) 

- organizacja 4 obozów w okresie letnich wakacji dla dzieci i młodzieży z Polski, Europy  

oraz Stanów Zjednoczonych (240 osób) 

- szkolenie dla trenerów Milan Zaplatilek Individual Soccer School 

- organizacja SIT (Special Individual Training) w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych 
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Propozycja i warunki współpracy 

Proponowane formy  

Wkład finansowy- Środki pieniężne, w tym także darowizny, pokrycie kosztów promocji 

(drukowanie plakatów, ulotek, wykonanie standów, banerów itp.),  

na podstawie przedstawionych faktur lub jako usługa wykonana przez sponsora, wartość 

przeprowadzonych szkoleń. 

 
Wkład rzeczowy- nagrody rzeczowe, produkty firmy, sprzętu, gadżety sponsorskie 

Przykładowa oferta współpracy: 

Korzyści Sponsor  

Strategiczny 

  Sponsor Firma 

Wspierająca 

Wkład 40.000 zł 

(rocznie) 

15.000 zł 

(rocznie) 

od 2.000 zł 

(jednorazowo) 

P
ro

m
o

cj
a 

Wyłączność tytułu 
 

  

Logo na strojach, sprzęcie 
  

 

Logo- ulotki, plakaty,  

informacje do mediów 
   

Banery, standy reklamowe 
   

Logo oraz link na stronie 

www.mziss.com 
   

Prezentacja firmy na płycie CD 
 

  

Obecność w mediach 
 

  

Szczegółowa oferta na stronie 6-7 8 10 
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PAKIET I 

Sponsor Strategiczny 

 

Cena: 40.000 zł rocznie (możliwość płatności w transzach) 

Sponsor Strategiczny to: firma, instytucja, osoba fizyczna, która chciałaby nawiązać 

długoterminową współpracę z Milan Zaplatilek Individual Soccer School 

Oferta dla Sponsora Strategicznego: 

• Wyłączność na tytuł oficjalnego strategicznego sponsora Milan Zaplatilek 

Individual Soccer School- prawo do wykorzystywania nazwy sponsor 

strategiczny 

• 4 banery reklamowe przy liniach bocznych boiska- na ogrodzeniach wokół 

boiska lub na hali sportowej 

• Stojaki informacyjne w obiektach zakwaterowania, prowadzenia zajęć z 

uczestnikami obozów 

• Logo sponsora głównego na koszulkach sportowych i sprzęcie sportowym 

• Logo i link sponsora głównego na oficjalnej witrynie internetowej 

 www. mziss.pl 

• Logo firmy na materiałach reklamowych ( plakatach, ulotkach, dyplomach, 

materiałach dla uczestników obozów)  

• Logo sponsora w materiałach rozsyłanych do prasy, radia i telewizji. 

• Logo sponsora na CD- możliwość umieszczenia prezentacji firmy, produktów 

na płycie CD 

• Pierwszeństwo w wykupie pakietu w następny sezonie 

• Możliwość dołączenia gadżetów i upominków firmy do pakietów wręczanych 

wszystkim uczestnikom 

• Podkreślenie udziału firmy, jako Sponsora Strategicznego projektu Milan 

Zaplatilek Individual Soccer School w kontaktach z mediami 
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MIEJSCE REKLAMOWE DLA SPONSORA STRATEGICZNEGO- PROPOZYCJA 

 

PRZÓD KOSZULKI TRENINGOWEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGO SPONSORA 

STRATEGICZNEGO 

www.mziss.pl 
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PAKIET II 

Sponsor 

 

Cena:15.000 zł (rocznie- możliwość płatności w transzach) 

Sponsor to: firma, instytucja, osoba fizyczna, która wspiera Milan Zaplatilek 

Individual Soccer School głównie w płaszczyźnie finansowej lub rzeczowej 

Oferta dla Sponsora : 

• 2 banery reklamowe przy liniach bocznych boiska- na ogrodzeniach wokół 

boiska lub na hali sportowej 

• Stojaki informacyjne w obiektach zakwaterowania, prowadzenia zajęć z 

uczestnikami obozów 

• Logo sponsora na koszulkach sportowych (tył koszulki)  

• Logo i link sponsora na oficjalnej witrynie internetowej www. mziss.pl 

• Logo firmy na materiałach reklamowych ( plakatach, ulotkach, dyplomach, 

materiałach dla uczestników obozów, płytach CD)  

• Logo sponsora w materiałach rozsyłanych do prasy, radia i telewizji. 

• Możliwość dołączenia gadżetów i upominków firmy do pakietów wręczanych 

wszystkim uczestnikom 
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MIEJSCE REKLAMOWE DLA SPONSORA - PROPOZYCJA 

 

TYŁ KOSZULKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGO  

MZISS 

LOGO 
SPONSORA 
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PAKIET III 

Firma wspierająca 

Cena: od 2.000 zł jednorazowo 

Firma wspierająca : firma, instytucja, osoba fizyczna, która wspiera głównie poprzez 

sponsoring finansowy lub rzeczowy 

Oferta dla Firmy wspierającej : 

• 1 baner reklamowy - na ogrodzeniu wokół boiska lub na hali sportowej 

• Stojak informacyjny w obiekcie zakwaterowania, prowadzenia zajęć z 

uczestnikami obozów 

• Logo i link na oficjalnej witrynie internetowej www. mziss.pl 

• Logo firmy na materiałach reklamowych ( plakatach, ulotkach, dyplomach, 

materiałach dla uczestników obozów, płytach CD)  

• Możliwość dołączenia gadżetów i upominków firmy do pakietów wręczanych 

wszystkim uczestnikom 
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PARTNER MLAN ZAPLATILEK INDIVIDUAL SOCCER SCHOOL 

PATRONAT 

 

 

Miano Partnera, Patrona Milan Zaplatilek Individual Soccer School przysługuje podmiotowi 

współpracującemu z MZISS w oparciu o umowę barterową lub umowę współpracy.  

 

 

 

Rodzaj świadczeń oraz ich zakres zostanie dopasowany do potrzeb i możliwości sponsora 

Sponsoring jest realizowany na podstawie stosownej umowy, której wzór przedstawimy  

na życzenie sponsora, a jej ostateczny kształt zatwierdzają obie strony.  

Istnieje możliwość wykupienia pojedynczych nośników reklamowych. 

 

Informacje dodatkowe: 

- istnieje możliwość skomponowania własnego pakietu- w tym przypadku kwota umowy 

jest indywidualnie negocjowana 

- w przypadku darowizny Milan Zaplatilek Individual Soccer School wystawi stosowne 

zaświadczenie 

- za wniesione opłaty za reklamę Milan Zaplatilek Individual Soccer School wystawi  

fakturę VAT 

- Informacja prawna i podatkowa o organizatorze obozów sportowych: 

Milan Zaplatilek Individual Soccer School zarejestrowana jest w Krajowym rejestrze Sądowym 

pod numerem 0000306151 

Milan Zaplatilek Individual Soccer School jest płatnikiem podatku VAT:  

NIP  597-169-05-18 

Nr rachunku bankowego 46 1090 1984 0000 0001 0763 2148 
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Wyrażamy nadzieję, że przedstawiona przez nas oferta zainteresuje Państwa  

oraz spełni wszelkie oczekiwania. Jesteśmy również przekonani, iż Państwa wsparcie  

Milan Zaplatilek Individual Soccer School będzie istotnym wkładem w rozwój młodej 

piłkarskiej kadry. 

 Zapraszamy do współpracy 

 

Osoba odpowiedzialna za ofertę:  

Karolina Staszak-Sulikowska 

Tel. 609 824243,  

E-mail: info@mziss.pl 

www.mziss.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  


