
 

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

 

 
 

 
Szanowni Państwo, 

 
 
Zwracamy się z uprzejmą prośba o wsparcie kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Tańców Polskich o 
Bursztynowy Żagiel, który odbędzie się w Sopocie 21 września br. 
 
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. 
 

Turniej Tańców Polskich o Bursztynowy Żagiel jest próbą promowania polskiej tradycji i dziedzictwa 
narodowego w nowoczesnej formule. Jest to konkurs tańców narodowych w formie towarzyskiej. Tego typu 
spotkania pod względem formalnym nie odbiegają od norm przyjętych na turniejach tańców towarzyskich – 
są tu wykwalifikowani sędziowie, rankingi, wysoki poziom taneczny, eleganckie stroje i porywająca muzyka. 
Różnica polega na tym, że w wieczorowych strojach zamiast foxtrota, rumby czy walca tańczy się krakowiaka, 
oberka, kujawiaka i mazura. Podczas turnieju tancerze rywalizują w siedmiu kategoriach wiekowych od 7 
roku życia do 40+. Szeroka formuła konkursowa oraz wysoki poziom, jaki prezentują tancerze od czterech lat 
wpływa na rosnące zainteresowanie imprezą. 

 
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. 
 
Prosimy o zapoznanie się z poniższą propozycją. 
 
 
KORZYŚCI DLA SPONSORA 
 
Firmom, które zdecydują się na wsparcie naszej inicjatywy, oferujemy 
następujące moduły działań promocyjno-reklamowych (zasięg świadczeń jest 
ustalany indywidualnie): 
 
 

1. PROMOCJA W MIEJCU ROZGRYWANIA KONKURSU: 
 

• umieszczenie logotypu Sponsora na tablicy Sponsorów i Patronów Medialnych w holu obiektu; 
• wyświetlanie logotypu Sponsora na ekranie w miejscu rozgrywania Konkursu; 
• podziękowania wygłoszone podczas uroczystego otwarcia Turnieju z udziałem władz Uniwersytetu 

Gdańskiego (prowadzący co najmniej dwukrotnie odczyta formułę: „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 (600 plakatów w formacie A2 
i B1; 

• 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. 

● ● ● 

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 
 

● ● ● 
 



 
4. POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA: 

 
• 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. 
 

 
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	 	 	 	 	 						Barbara	Madany	
																																										Prezes	 	 	 	 																													Dyrektor	
								Stowarzyszenia	Inicjatyw	Artystycznych		 					V	Ogólnopolskiego	Konkursu	Tańców	Polskich	
																																									„Jantar”		 	 	 	 																	o	Bursztynowy	Żagiel	
 

 


