
Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Gdańskiego „JANTAR” im. Z. Kami ńskiego 

 

 
 

ul. Wita Stwosza 58, pok. 109,  80-952 Gdańsk, tel.+48 58 523 24 50, tel/fax.+48 58 523 23 00  
www.jantar.ug.gda.pl    e-mail:jantar@ug.gda.pl 

Gdańsk, 28.04.2014 r. 

 

 

PROŚBA O SPONSORING/DOTACJĘ 
TURNIEJU TAŃCÓW POLSKICH 

 
Szanowni Państwo, 

  

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości sponsorowania przez Państwa Firmę Turnieju 

Tańców Polskich w formie towarzyskiej, który odbędzie się w Gdańsku w dniach 12-14 września br. 

 

Organizatorami turnieju są: Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Gdańskiego "Jantar" oraz Stowarzyszenie 

Inicjatyw Artystycznych "Jantar". Bardzo nam zależy, by nasz turniej był wyjątkowym wydarzeniem na tanecznej 

mapie Polski, dlatego dokładamy wszelkich starań, by nadać mu unikalny charakter. Już dziś wiemy, że impreza 

odbędzie się na terenie Stoczni Gdańskiej, w historycznej sali BHP i że przybędzie na nią około 200 tancerzy z 

całego kraju. 

  

Nie mamy wątpliwości, że impreza przyciągnie nie tylko tancerzy z całej Polski lecz także sporą grupę 

odbiorców. Już teraz widoczne jest spore zainteresowanie lokalnych mediów, o czym świadczy m.in. zaproszenie 

do Panoramy TVP Gdańsk, gdzie opowiadaliśmy o naszych planach. Wszystko to pozwala sądzić, że wsparcie 

naszego turnieju będzie dla sponsora dobrym źródłem promocji i reklamy. 

   

W zamian za wsparcie finansowe możemy zaoferować: 

 - możliwość wykorzystania własnych materiałów promocyjnych w trakcie trwania turnieju (kolportaż wśród 

uczestników lub punkt promocyjny) 

- umieszczenie logotypu Firmy we szystkich materiałach promocyjnych turnieju (plakaty, ulotki, programy, 

zaproszenia) 

- podziękowanie wygłoszone w trakcie uroczystości otwarcia i zamknięcia turnieju 

- wielokrotne wyświetlenie logotypu Firmy na ekranie informacyjnym podczas turnieju 

- możliwość wręczenia nagród w wybranej kategorii przez przedstawiciela Firmy 

- możliwość nieodpłatnego skorzystania z oferty repertuarowej ZPiT UG "Jantar" 

- ekspozycję logotypu i nazwy Firmy oraz promocję na stronie internetowej ZPiT UG "Jantar" 

  

Dotację przeznaczymy na: 

 - wynagrodzenie sędziów 

- wynajem sali 

- zakup nagród dla laureatów i upominków okolicznościowych dla uczestników 

- druk zaproszeń, dyplomów 

  

Mamy nadzieję, że nasza prośba spotka się ze zrozumieniem z Państwa strony, a okazana pomoc umożliwi 

realizację zamierzonych celów i będzie wspaniałym wkładem w promocję polskiej kultury. 

 

 

                      Z poważaniem  
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