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Przedmiotem niniejszej oferty jest sponsorowanie Włocławskiego Klubu Biegacza „Maratończyk”. W 

ofercie zawarte są zasady sponsoringu  i korzyści płynące 

skierowana jest szczególnie do firm 

sponsoring sportowy. Jogging cieszy we Włocławku coraz 

społeczeństwa joggingiem jako zdrowym sposobem na  życie stwarza dobre warunki do rozwoju sportu we 

Włocławku, a co za tym idzie przyciąga rzesze kibiców i uczestników
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Stowarzyszenie Włocławski Klub Biegacza 
Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Włocławka pod pozycja Nr. 31

Wprowadzenie: 

Przedmiotem niniejszej oferty jest sponsorowanie Włocławskiego Klubu Biegacza „Maratończyk”. W 

nsoringu  i korzyści płynące z zawarcia umowy sponsoringowej. Oferta 

skierowana jest szczególnie do firm i instytucji, które zainteresowane są dobrą i rzetelną reklamą jaką jest 

sponsoring sportowy. Jogging cieszy we Włocławku coraz większą popularnością . Zainteresowanie 

społeczeństwa joggingiem jako zdrowym sposobem na  życie stwarza dobre warunki do rozwoju sportu we 

Włocławku, a co za tym idzie przyciąga rzesze kibiców i uczestników - potencjalnych klientów.
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Przedmiotem niniejszej oferty jest sponsorowanie Włocławskiego Klubu Biegacza „Maratończyk”. W 

z zawarcia umowy sponsoringowej. Oferta 

które zainteresowane są dobrą i rzetelną reklamą jaką jest 

większą popularnością . Zainteresowanie 

społeczeństwa joggingiem jako zdrowym sposobem na  życie stwarza dobre warunki do rozwoju sportu we 

potencjalnych klientów. 
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Jogging jest jednym z najprostszych sportów, jest to , w  przełożeniu  na  język polski „poruszać się 

truchtem”, a więc bieg z niezbyt dużą prędkością. To wyjątkowa dyscyplina sportowa, w której nie liczy się 

konkurencja, przewaga nad rywalem, ambicje. Z b

na nasz układ krążenia, obniża ciśnienie a także wzmacnia serce. Przebywanie na świeżym powietrzu 

przyczynia się do wzmocnienia układu oddechowego, nasze płuca są dotlenione, wolne od szkodliwych 

substancji. System odpornościowy polepsza się a ze względu na wysiłek, jaki wkładamy w bieganie spalamy 

kalorie, które tak skrupulatnie liczymy w ciągu dnia. Biegając nasze mięśnie bezustannie pracują a to 

przyczynia się z kolei do spalania tkanki tłuszczo

Decydując się na jogging zapewniamy naszemu ciału to, co potrzebne mu do zdrowego funkcjonowania. 

Bieganie uaktywnia pracę całego organizmu, usprawnia funkcjonowanie serca, płuc, mięśni kończyn dolnych

i obręczy biodrowej. Biegać można w każdym wieku. 

poprawia sprawność fizyczną. 
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Stowarzyszenie Włocławski Klub Biegacza „MARATO
Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzonej przez

Ogólny opis dyscypliny sportu 

Jogging jest jednym z najprostszych sportów, jest to , w  przełożeniu  na  język polski „poruszać się 

truchtem”, a więc bieg z niezbyt dużą prędkością. To wyjątkowa dyscyplina sportowa, w której nie liczy się 

konkurencja, przewaga nad rywalem, ambicje. Z bieganiem wiążą się liczne zalety. Jogging wpływa korzystnie 

na nasz układ krążenia, obniża ciśnienie a także wzmacnia serce. Przebywanie na świeżym powietrzu 

przyczynia się do wzmocnienia układu oddechowego, nasze płuca są dotlenione, wolne od szkodliwych 

substancji. System odpornościowy polepsza się a ze względu na wysiłek, jaki wkładamy w bieganie spalamy 

kalorie, które tak skrupulatnie liczymy w ciągu dnia. Biegając nasze mięśnie bezustannie pracują a to 

przyczynia się z kolei do spalania tkanki tłuszczowej. Tak więc sami widzimy już, że plusów nie brakuje. 

Decydując się na jogging zapewniamy naszemu ciału to, co potrzebne mu do zdrowego funkcjonowania. 

Bieganie uaktywnia pracę całego organizmu, usprawnia funkcjonowanie serca, płuc, mięśni kończyn dolnych

i obręczy biodrowej. Biegać można w każdym wieku. To trening dla młodszych i starszych.
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Ogólny opis dyscypliny sportu : 

Jogging jest jednym z najprostszych sportów, jest to , w  przełożeniu  na  język polski „poruszać się 

truchtem”, a więc bieg z niezbyt dużą prędkością. To wyjątkowa dyscyplina sportowa, w której nie liczy się 

ieganiem wiążą się liczne zalety. Jogging wpływa korzystnie 

na nasz układ krążenia, obniża ciśnienie a także wzmacnia serce. Przebywanie na świeżym powietrzu 

przyczynia się do wzmocnienia układu oddechowego, nasze płuca są dotlenione, wolne od szkodliwych 

substancji. System odpornościowy polepsza się a ze względu na wysiłek, jaki wkładamy w bieganie spalamy 

kalorie, które tak skrupulatnie liczymy w ciągu dnia. Biegając nasze mięśnie bezustannie pracują a to 

wej. Tak więc sami widzimy już, że plusów nie brakuje. 

Decydując się na jogging zapewniamy naszemu ciału to, co potrzebne mu do zdrowego funkcjonowania. 

Bieganie uaktywnia pracę całego organizmu, usprawnia funkcjonowanie serca, płuc, mięśni kończyn dolnych 

To trening dla młodszych i starszych. Doskonale 

 we Włocławku, został wpisany do ewidencji 
Prezydenta Miasta Włocławka pod pozycja Nr. 31 



 

 

 

 

 

 

 

Początki działalności klubu sięgają marca 

nieformalną grupę biegową „OldBoys”. Dla celów popularyzacji grupa zorganizowała Ligę Biegaczy „OldBoys” 

– cykl 6 biegów w dwóch rundach (wiosenne i 

organizowano 8 – 10 biegów rocznie, przy czym dolna granica wieku wynosiła 

W październiku 2005 roku, po zmianie kierownictwa, grupa połączyła się z Parafialną Ochotniczą 

Strażą Pożarną we Włocławku tworząc sekcję biegową Strażackiego Klubu Sportow

2006 sekcja przejęła  organizację ligi, zmieniając jej nazwę na Ligę Biegaczy Amatorów „OldBoys” oraz 

wprowadzając w jej rozgrywki Biegi Rekreacyjne dla dzieci i młodzieży.   

W latach 2003 / 2008 grupa a później sekcja zorganizowała

oraz wspierała organizatorów innych biegów we Włocławku.

Chemika, Bieg Floriana, Biegi z cyklu Cała Polska Biega.

zaplecza sportowego grupa stale rozwija swą działalność. Obecnie zrzesza około 

różnica wieku między najmłodszym a najstarszym wynosi obecnie 

regularnie w biegach w ramach Ligi, jak również na terenie całego kra

rywalizacji w ramach Ligi Biegaczy Amatorów publikowane są

jednakże do udziału w tychże zawodach dopuszczeni są wszyscy chęt

koniec 2008 r. grupa ta odłączyła się

Stowarzyszenie Włocławski Klub Biegacza „Maratończyk”, które

ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzonej przez Prezydenta

Nr.31. W 2009 roku Włocławski Klub Biegacza Maratończyk kontynuuje cykl 10 imprez biegowych „ Liga 

Biegaczy Amatorów” i jako instytucja zajmująca się profesjonalnie bieganiem we Włocławku został 

poroszony o organizację biegu z okazji dni Włocławka na ok.500 osób oraz został współorganizatorem XXVIII 

Ogólnopolskiego Biegu Kujawiaka. 
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Historia działalności : 

Początki działalności klubu sięgają marca 2003 roku, gdy kilku włocławskich biegaczy założyło 

nieformalną grupę biegową „OldBoys”. Dla celów popularyzacji grupa zorganizowała Ligę Biegaczy „OldBoys” 

iegów w dwóch rundach (wiosenne i jesiennej).W latach 2004/2005

biegów rocznie, przy czym dolna granica wieku wynosiła 20 

roku, po zmianie kierownictwa, grupa połączyła się z Parafialną Ochotniczą 

Strażą Pożarną we Włocławku tworząc sekcję biegową Strażackiego Klubu Sportow

ligi, zmieniając jej nazwę na Ligę Biegaczy Amatorów „OldBoys” oraz 

wprowadzając w jej rozgrywki Biegi Rekreacyjne dla dzieci i młodzieży.    

grupa a później sekcja zorganizowała 52 biegi w ramach Ligi, współtworzyła 

oraz wspierała organizatorów innych biegów we Włocławku. Do tych biegów można zaliczyć np. Bieg 

Chemika, Bieg Floriana, Biegi z cyklu Cała Polska Biega. Mimo częstych braków środków finansowych oraz 

o grupa stale rozwija swą działalność. Obecnie zrzesza około 

różnica wieku między najmłodszym a najstarszym wynosi obecnie 67 lat. Wszyscy Ci biegacze startują 

regularnie w biegach w ramach Ligi, jak również na terenie całego kraju lub poza jego granicami. Wyniki 

egaczy Amatorów publikowane są na stronie internetowej 

jednakże do udziału w tychże zawodach dopuszczeni są wszyscy chętni biegacze z Włocławka i okolic 

a odłączyła się od Strażackiego Klubu Sportowego „Florian” i przekształciło

ski Klub Biegacza „Maratończyk”, które 23 grudnia 2008 r. zostało wpisane do 

ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Włocławka pod pozycją 

W 2009 roku Włocławski Klub Biegacza Maratończyk kontynuuje cykl 10 imprez biegowych „ Liga 

i jako instytucja zajmująca się profesjonalnie bieganiem we Włocławku został 

okazji dni Włocławka na ok.500 osób oraz został współorganizatorem XXVIII 

Stowarzyszenie Włocławski Klub Biegacza „MARATOŃCZYK” 

 
Stowarzyszenie Włocławski Klub Biegacza „MARATOŃCZYK” z siedzibą we Włocławku, został wpisany do ewidencji

 Kultury Fizycznej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Włocławka pod pozycja Nr. 31
NIP : 88-83-02-48-35 , REGON : 340534741 

 
 

www.wkb.w3wl.pl 

 

roku, gdy kilku włocławskich biegaczy założyło 

nieformalną grupę biegową „OldBoys”. Dla celów popularyzacji grupa zorganizowała Ligę Biegaczy „OldBoys” 

2004/2005 wraz z rozwojem grupy 

 lat.  

roku, po zmianie kierownictwa, grupa połączyła się z Parafialną Ochotniczą 

Strażą Pożarną we Włocławku tworząc sekcję biegową Strażackiego Klubu Sportowego „Florian”. Od roku 

ligi, zmieniając jej nazwę na Ligę Biegaczy Amatorów „OldBoys” oraz 

biegi w ramach Ligi, współtworzyła 

Do tych biegów można zaliczyć np. Bieg 

Mimo częstych braków środków finansowych oraz 

o grupa stale rozwija swą działalność. Obecnie zrzesza około 40 biegaczy, wśród których 

lat. Wszyscy Ci biegacze startują 

ju lub poza jego granicami. Wyniki 

na stronie internetowej www.wkb.w3wl.pl, 

ni biegacze z Włocławka i okolic . Pod 

towego „Florian” i przekształciło się we 

23 grudnia 2008 r. zostało wpisane do 

Miasta Włocławka pod pozycją 

W 2009 roku Włocławski Klub Biegacza Maratończyk kontynuuje cykl 10 imprez biegowych „ Liga 

i jako instytucja zajmująca się profesjonalnie bieganiem we Włocławku został 

okazji dni Włocławka na ok.500 osób oraz został współorganizatorem XXVIII 
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1. Organizacja wiosennej rundy Ligi Biegaczy Amatorów:

5 biegów – od marca do czerwca; 

• 14.03.09 - Park im. Henryka Sienkiewicza

• 11.04.09 - Park im. Władysława Łokietka

• 02.05.09 - Stadion „Przy Lesie” Osiedle Zazamcze 

• 23.05.09 - Zawiśle - Szkoła Podstawowa nr.8 

• 13.06.09 - Jezioro Czarne –

2. Współorganizacjia XXVIII Ogólnopolskiego Biegu Kujawiaka 

3. Organizacja biegu z okazji dni Włocławka na ok.   

4. Organizacja jesiennej rundy Ligi Biegaczy Amatorów:

5 biegów – od września do listopada;

• 19.09.09 – Stadion „Przy Lesie” Osiedle Zazamcze  

• 03.10.09 - Stadion „Przy Lesie” Osiedle Zazamcze 

• 31.10.09 - Jezioro Czarne –

• 07.11.09 - Park  im. Henryka Sienkiewicza 

• 14.11.09 - Park im. Władysła

5. Udział w sztafecie memoriałowej im. ks. Jerzego Pop

Bydgoszcz  / Toruń  / Włocławek –

6. Reprezentacja Klubu w licznych startach na terenie całego kraju 

 

 

    

 

 

 

 

 

 
 
Kontakt : 
Daniel Tarczyński 
Prezes WKB „MARATOŃCZYK” 
Stowarzyszenie Włocławski Klub Biegacza „MARATO
Kom: + 48 664 428 884 
E mail : wkb.maratonczyk@gmail.com 
 
 

Stowarzyszenie Włocławski Klub Biegacza „MARATO
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Plan pracy na rok 2009

Ligi Biegaczy Amatorów: 

Park im. Henryka Sienkiewicza - „Bieg między mostami” 

Park im. Władysława Łokietka - „ Bieg Alejkami” 

Stadion „Przy Lesie” Osiedle Zazamcze -  „Test Coopera” 

Szkoła Podstawowa nr.8 -  „Cross Leśny” 

– „Cross Leśny” 

Współorganizacjia XXVIII Ogólnopolskiego Biegu Kujawiaka – maj 

Organizacja biegu z okazji dni Włocławka na ok.   500 osób - czerwiec 

j rundy Ligi Biegaczy Amatorów: 

od września do listopada; 

Stadion „Przy Lesie” Osiedle Zazamcze  -  „Dukty Leśne” 

Stadion „Przy Lesie” Osiedle Zazamcze - „Test Coopera” 

– „Cross Leśny” 

im. Henryka Sienkiewicza - „Bieg między mostami poprzez wzniesienia”

Park im. Władysława Łokietka – „ Bieg Alejkami” 

Udział w sztafecie memoriałowej im. ks. Jerzego Popiełuszki na trasie 

– październik; 

w licznych startach na terenie całego kraju - całorocznie 

Stowarzyszenie Włocławski Klub Biegacza „MARATOŃCZYK” 
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Plan pracy na rok 2009 : 

„Bieg między mostami poprzez wzniesienia” 
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            Nasze potrzeby 
• Stały lub jednorazowy sponsoring

• Fundowanie  nagród dla uczestników rzeczowych lub finansowych;

• Finansowanie zakupu koszulek i numerów startowych z logo sponsora i klubu.

Korzyści płynące ze sponsoringu

• Umieszczenie nazwy sponsora

• Umieszczenie logo sponsora w głównym miejscu organizacji imprez

• Umieszczenie logo sponsora na koszulkach zawodników

Informacja o udziale sponsora w ramach działań o charakterze public relations,

Umieszczenie logo na nowej stronie 

Umieszczenie logo na: plakatach, ulotkach reklamowych, dyplomach i innych materiałach związanych 

z organizacją ; 

• W trakcie imprez informacja o sponsorze w tekście konferansjera

• Możliwość indywidualnej prezentacji produktów firmy i innych działań 

jest otwarty na każdy pomysł dodatkowego zaistnienia sponsora

 

    W zależności od stopnia zaangażowania sponsora w życie Klubu, firma sponsorująca może otrzymać 

    status: 

• Złotego Sponsora; 

• Srebrnego Sponsora; 

• Brązowego Sponsora 

 

- Status Złotego Sponsora może otrzymać wyłącznie jeden sponsor

- Status Srebrnego Sponsora może otrzymać co najwyżej dwóch sponsorów

- Status Brązowego Sponsora przyznawany jest maksymalnie trzem firmom

 

Sponsorowanie naszego Klubu to dla Państwa gwarancja

Oprócz prestiżowych tytułów i eksponowania Waszego logo na materiałach związanych z działalnością Klubu 

macie możliwość uczestniczenia w imprezach klubowych.
 
Kontakt : 
Daniel Tarczyński 
Prezes WKB „MARATOŃCZYK” 
Stowarzyszenie Włocławski Klub Biegacza „MARATO
Kom: + 48 664 428 884 
E mail : wkb.maratonczyk@gmail.com 
 
 

Stowarzyszenie Włocławski Klub Biegacza „MARATO
Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Włocławka pod pozycja Nr. 31

 

Sponsoring : 

jednorazowy sponsoring Klubu i naszych  imprez sportowych; 

Fundowanie  nagród dla uczestników rzeczowych lub finansowych; 

Finansowanie zakupu koszulek i numerów startowych z logo sponsora i klubu.

Korzyści płynące ze sponsoringu 

Umieszczenie nazwy sponsora w nazwie ligi lub klubu 
Umieszczenie logo sponsora w głównym miejscu organizacji imprez 

Umieszczenie logo sponsora na koszulkach zawodników  

Informacja o udziale sponsora w ramach działań o charakterze public relations,

Umieszczenie logo na nowej stronie www  

Umieszczenie logo na: plakatach, ulotkach reklamowych, dyplomach i innych materiałach związanych 

W trakcie imprez informacja o sponsorze w tekście konferansjerach ; 

Możliwość indywidualnej prezentacji produktów firmy i innych działań promocyjnych,

jest otwarty na każdy pomysł dodatkowego zaistnienia sponsora 

W zależności od stopnia zaangażowania sponsora w życie Klubu, firma sponsorująca może otrzymać 

Status Złotego Sponsora może otrzymać wyłącznie jeden sponsor 

Status Srebrnego Sponsora może otrzymać co najwyżej dwóch sponsorów

Status Brązowego Sponsora przyznawany jest maksymalnie trzem firmom

Sponsorowanie naszego Klubu to dla Państwa gwarancja bezpośredniego dotarcia do środowiska joggingu. 

Oprócz prestiżowych tytułów i eksponowania Waszego logo na materiałach związanych z działalnością Klubu 

macie możliwość uczestniczenia w imprezach klubowych. 

Stowarzyszenie Włocławski Klub Biegacza „MARATOŃCZYK” 

 
Stowarzyszenie Włocławski Klub Biegacza „MARATOŃCZYK” z siedzibą we Włocławku, został 

 Kultury Fizycznej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Włocławka pod pozycja Nr. 31
NIP : 88-83-02-48-35 , REGON : 340534741 

 
 

www.wkb.w3wl.pl 

 

Finansowanie zakupu koszulek i numerów startowych z logo sponsora i klubu. 

Informacja o udziale sponsora w ramach działań o charakterze public relations, 

Umieszczenie logo na: plakatach, ulotkach reklamowych, dyplomach i innych materiałach związanych 

promocyjnych, organizator 

W zależności od stopnia zaangażowania sponsora w życie Klubu, firma sponsorująca może otrzymać    

Status Srebrnego Sponsora może otrzymać co najwyżej dwóch sponsorów 

Status Brązowego Sponsora przyznawany jest maksymalnie trzem firmom 

bezpośredniego dotarcia do środowiska joggingu. 

Oprócz prestiżowych tytułów i eksponowania Waszego logo na materiałach związanych z działalnością Klubu 

 we Włocławku, został wpisany do ewidencji 
 Kultury Fizycznej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Włocławka pod pozycja Nr. 31 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

           Odpowiedź na ofertę prosimy wysyłać na podany adres email lub adres 
korespondencyjny : 

   

wkb.maratonczyk@gmail.com
       
       Adres do korespondencji :  
 
      Szkoła Podstawowa nr.7 im. Henryka Sienkiewicza ul. Gniazdowskiego 7 
      Włocławek 87-800 z dopiskiem (WKB „MARATOŃCZYK”)
 

      Informacji udzielają : 
 

� Prezes WKB „MARATOŃCZYK”

Daniel Tarczyński  Nr tel. : 0 728

� Wiceprezes WKB „MARATOŃCZYK”

Marcin  Gabryelski  Nr tel.: 0 888

              

       Nasze numery : 
 

• LUKAS BANK SA :  07 1940 1076 3062 2623 0000 0000

• NIP :  8883024835 

• REGON :  340534741 

• KRS :  Podczas  Rejestracji 

 
 
Kontakt : 
Daniel Tarczyński 
Prezes WKB „MARATOŃCZYK” 
Stowarzyszenie Włocławski Klub Biegacza „MARATO
Kom: + 48 664 428 884 
E mail : wkb.maratonczyk@gmail.com 
 
 

Stowarzyszenie Włocławski Klub Biegacza „MARATO
Stowarzyszeń Kultury Fizycznej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Włocławka pod pozycja Nr. 31

Kontakt : 

fertę prosimy wysyłać na podany adres email lub adres 

wkb.maratonczyk@gmail.com 

 

Szkoła Podstawowa nr.7 im. Henryka Sienkiewicza ul. Gniazdowskiego 7  
800 z dopiskiem (WKB „MARATOŃCZYK”) 

Prezes WKB „MARATOŃCZYK”  

728 551 249 

Wiceprezes WKB „MARATOŃCZYK” 

Marcin  Gabryelski  Nr tel.: 0 888 332 250 

07 1940 1076 3062 2623 0000 0000 

Stowarzyszenie Włocławski Klub Biegacza „MARATOŃCZYK” 

 
Stowarzyszenie Włocławski Klub Biegacza „MARATOŃCZYK” z siedzibą we Włocławku, został wpisany 

 Kultury Fizycznej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Włocławka pod pozycja Nr. 31
NIP : 88-83-02-48-35 , REGON : 340534741 

 
 

www.wkb.w3wl.pl 

fertę prosimy wysyłać na podany adres email lub adres 

 we Włocławku, został wpisany do ewidencji 
 Kultury Fizycznej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Włocławka pod pozycja Nr. 31 


