dot. wsparcia organizacji
IV Ogólnopolskiego Konkursu Tańców Polskich o Bursztynowy Żagiel

Szanowni Państwo
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa Firmę do współorganizacji kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Tańców Polskich o Bursztynowy Żagiel, który odbędzie się w Gdańsku w drugiej połowie września br.
Rangę wydarzenia podkreśla fakt, że prawdopodobnie odbędzie się ono na Stadionie Energa, stanowiącym
współczesną wizytówkę Gdańska.
Przed nami największe tego typu wydarzenie kulturalne w Trójmieście. Co roku bierze w nim udział około
250 tancerzy z całej Polski. Honorowy patronat nad poszczególnymi edycjami obejmowali: Prezydent
Miasta Gdańska oraz Rektor Uniwersytetu Gdańskiego.
W 2018 roku świętujemy 100-lecie odzyskania Niepodległości. Tańce polskie w okresie zaborów odegrały
szczególną rolę w procesie zachowania tożsamości narodowej, co w tym roku pragniemy szczególnie
podkreślić. Nasz Konkurs jest próbą promowania polskiej tradycji i dziedzictwa narodowego w
nowoczesnej formule.
Turniej Tańców Polskich w skrócie:
•
•
•
•
•
•

około 300 uczestników z całej Polski (tancerze od 7 roku życia do 40+);
około 2000 widzów na żywo oraz online (transmisja na żywo);
10 godzin tanecznych zmagań w siedmiu kategoriach wiekowych;
wysoki poziom artystyczny - znakomici tancerze, certyfikowani instruktorzy, wykwalifikowani
sędziowie, nadzór merytoryczny Polskiej Sekcji CIOFF;
wielopokoleniowe spotkanie tancerzy i instruktorów;
promocja i popularyzacja polskich tańców narodowych.

Realizacja tego przedsięwzięcia nie jest możliwa bez pozyskania środków zewnętrznych, dlatego zwracamy
się do Państwa z serdeczną prośbą o wsparcie finansowe lub rzeczowe na zasadach sponsoringu poprzez
przyjęcie tytułu Sponsora Kategorii lub Sponsora Turnieju.
Prosimy o zapoznanie się z poniższą propozycją.

SPONSOR KATEGORII:

Proponujemy przyjęcie tytułu Sponsora jednej z siedmiu grup wiekowych
poprzez przekazanie kwoty 1000 zł na zakup nagród rzeczowych dla sześciu
finałowych par wybranej kategorii (12 osób) oraz ufundowanie nagrody dla
instruktora zwycięskiej pary w tej kategorii. Możliwe jest także przekazanie
nagród rzeczowych o dowolnej wartości dla wybranej kategorii wiekowej.
W przypadku przyjęcia tytułu Sponsora Kategorii wskazana jest obecność
reprezentanta Firmy podczas konkursu w celu wręczenia nagród zwycięskim
parom.

●

●

●

KATEGORIE WIEKOWE:

kat. I 7 - 9 lat
kat. II 10 - 12 lat
kat. III 13 - 15 lat
kat. IV 16 - 18 lat
kat. V 19 - 26 lat
kat. VI 27 - 39 lat
kat. VII 40 lat i powyżej

●

●

●

SPONSOR TURNIEJU:

Proponujemy przyjęcie tytułu Sponsora Turnieju poprzez przekazanie kwoty ustalonej indywidualnie z
Organizatorem. Organizator przeznaczy otrzymane środki na sfinansowanie jednego z zadań niezbędnych
do realizacji IV Ogólnopolskiego Konkursu Tańców Polskich o Bursztynowy Żagiel i wydarzeń
towarzyszących.

KORZYŚCI DLA SPONSORA
Firmom, które zdecydują się na współpracę, oferujemy następujące moduły działań promocyjnoreklamowych (zasięg świadczeń jest uzależniony od wysokości dofinansowania i wybranej formy
sponsoringu):
1.

PROMOCJA W MIEJCU ROZGRYWANIA KONKURSU:

•

•
•
•
•

umieszczenie logotypu Sponsora na tablicy Sponsorów i Patronów Medialnych w holu obiektu wraz
z dopiskiem „Sponsor Kategorii/Sponsor Turnieju”;
wyświetlanie logotypu Sponsora na 12 monitorach LED w obrębie budynku, w którym rozgrywany
będzie Konkurs;
podziękowania wygłoszone podczas uroczystego otwarcia Turnieju z udziałem władz Uniwersytetu
Gdańskiego oraz Władz Miasta (prowadzący co najmniej dwukrotnie odczyta formułę: „Sponsorem
kategorii ... jest ...” / „Sponsorem Turnieju jest ...”);
podziękowania wygłoszone podczas uroczystego zamknięcia Turnieju;
umieszczenie roll-upów i/lub banerów dostarczonych przez Sponsora;
rozprowadzenie materiałów reklamowych Sponsora podczas Turnieju;
możliwość umieszczenia stanowiska promocyjnego lub informacyjnego.

2.

PROMOCJA W MATERIAŁACH DRUKOWANYCH

•

zamieszczenie logotypu Sponsora na materiałach promujących imprezę (1000 plakatów w formacie
A2 i B1 w tym 100 eksponowanych w pojazdach komunikacji miejskiej – ZTM Gdańsk, czas
ekspozycji – 1 tydzień);
zamieszczenie logotypu Sponsora na około 120 zaproszeniach wysyłanych do przedstawicieli świata
kultury, oświaty i sportu w tym władz Uniwersytetu Gdańskiego i władz Miasta Gdańska;
zamieszczenie logotypu Sponsora na programach-folderach rozdawanych widzom podczas imprezy.

•
•

•
•

3.

PROMOCJA W INTERNECIE

•
•

podziękowanie dla Sponsora w mailingu własnym Organizatora (uczestnicy i kontrahenci);
zamieszczenie logotypu Sponsora w newsletterach wysłanych do pracowników Uniwersytetu
Gdańskiego;
zamieszczenie logotypu Sponsora na stronie internetowej Turnieju (www.bursztynowy-zagiel.pl)
wraz z linkiem do strony internetowej Sponsora;
zamieszczenie logotypu Sponsora na portalach społecznościach obsługiwanych przez Zespół Pieśni i
Tańca UG „Jantar” oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych „Jantar” (m.in. Facebook,
Instagram);
zamieszczenie logotypu Sponsora w aplikacji na telefony komórkowe dostępnej nieodpłatnie dla
wszystkich uczestników i widzów Konkursu.

•
•
•

4.

POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA:

•

zamieszczenie informacji o Sponsorze w spotach reklamowych emitowanych w tramwajach i
autobusach ZTM Gdańsk (czas ekspozycji – 1 tydzień);
informowanie o Sponsorach podczas kontaktu z mediami (patronat medialny Radia Gdańsk i TVP3);
występ Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Gdańskiego „Jantar” na rzecz Sponsora w czasie i
miejscu dogodnym dla obu stron w okresie do 12 miesięcy od podpisania umowy sponsoringowej.

•
•

Tytuł SPONSORA GŁÓWNEGO zostanie przyznany firmie, która zdecyduje się wesprzeć konkurs kwotą
min.10.000 PLN (przewidujemy do dwóch sponsorów głównych).
Wszelkie pytania dotyczące organizacji Turnieju prosimy kierować do Barbary Madany - Dyrektora
Turnieju: tel. 724 341 987, e-mail jantar@ug.edu.pl.

Z wyrazami szacunku
Jacek Piątek
Prezes
Stowarzyszenia Inicjatyw Artystycznych
„Jantar”

Barbara Madany
Dyrektor
IV Ogólnopolskiego Konkursu Tańców Polskich
o Bursztynowy Żagiel

Za sponsoring przy poprzednich edycjach Konkursu dziękujemy Firmom:

