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Szkółka piłkarska pod patronatem zawodnika Mateusza Cetnarskiego
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Grupa Akademii podczas spotkania organizacyjnego (czerwiec 2015)

Spotkanie z Mateuszem Cetnarskim (czerwiec 2015)

Akademia Futbolu pod patronatem Mateusza Cetnarskiego powstała po to, by stworzyć fundament 
dla przyszłej solidnej drużyny piłkarskiej w oparciu o własnych wychowanków z Sokołowa i okolicz-
nych miejscowości. Chcemy wychowywać kolejne pokolenia młodych zawodników, z których część 
na pewno marzy o zostaniu profesjonalnym graczem. Nasza Akademia ma być dla nich pierwszym 
przystankiem do zawodowstwa. Wierzymy, że stać nas na to, że w przyszłości zawodnicy z Sokoło-
wa pójdą śladem innych pochodzących z naszego województwa piłkarzy, którzy mają za sobą występy  
w europejskich pucharach i reprezentacji Polski!

Jednak, aby to się udało niezbędna jest pomoc
Początki są najtrudniejsze, a liczy się nawet najmniejsza pomoc. Dlatego też powstała ta oferta, która - na co liczy-
my, przekona do tego, że warto wesprzeć nasz projekt, który przysłuży się nie tylko zawodnikom i kibicom, ale też 
osobom i firmom bezpośrednio zaangażowanym w rozwój naszej Akademii i Klubu.

Co jest potrzebne? Przede wszystkim sprzęt piłkarski - stroje meczowe i treningowe, sprzęt treningowy, bez 
których obyć się jest po prostu ciężko. Aby zapewnić rozwój naszego projektu potrzebne będzie także wsparcie fi-
nansowe, które pokryje koszty wynagrodzenia dla szkoleniowców czy organizację i wyjazdy na turnieje piłkarskie 
(a także grę w rozgrywkach ligowych).

Cele sportowe:

• Stworzenie możliwie największej ilości grup wiekowych, rozpoczynając szkolenie od wieku przedszkolne-
go po drużynę juniora starszego i zagwarantowanie ciągłości w szkoleniu.

• Ciągły rozwój umiejętności drużyn z naszej Akademii. Pragniemy powtórzyć sukces z początku lat dwuty-
sięcznych (awans do I ligi podkarpackiej juniorów), a w przyszłości powalczyć o jeszcze wyższe cele, jak chociaż-
by walka o udział w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów (CLJ).

• Regularne występy w regionalnych i ogólnopolskich turniejach. W przeszłości drużyny z Sokołowa wystę-
powały m.in. w ogólnopolskim finale turnieju „Piłkarska Kadra Czeka”. 

• Rozwój indywidualny naszych wychowanków. Dzięki szkoleniu i współpracy z większymi klubami pragnie-
my zapewnić możliwość dalszego rozwoju kariery. Chcemy dać możliwość wyjazdu naszych zawodników na 
testy do piłkarskiej Ekstraklasy, skąd droga do wielkiej kariery i reprezentacji kraju jest jak najbardziej możliwa.

• Rozwój sportowy drużyny seniorów, która z pomocą własnych wychowanków walczyłaby o wyższe szczeble 
rozgrywkowe.
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Informacje o szkółce:

• Plan szkolenia. Regularne treningi i odpowiednia ilość grup wiekowych to podstawa.
• Trenerzy. Chcemy, aby nasi trenerzy byli związani z naszym klubem i jednocześnie byli wykwalifikowani.  

W związku z tym będą oni wysyłani na staże do klubów Ekstraklasy, by doskonalili swój warsztat trenerski, 
który przełoży się na szkolenie młodych adeptów piłkarskich w naszej Akademii.

• Sprzęt sportowy. Wszelkie składki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu sportowego. Każdy gracz posia-
dałby własny strój (dres i komplet meczowy/treningowy). Chcemy stworzyć odpowiedni klimat do trenowania.

• Zawodnicy. Już w tej chwili na treningi Akademii uczęszcza blisko 40 dzieci z roczników 2002-2008.

Atrakcje (szkółka):

• Pokazowe treningi i spotkania z udziałem zawodowych graczy polskiej Ekstraklasy i reprezentacji Polski.
• Turnieje piłkarskie dla dzieci i młodzieży (tradycyjne i pokazowe: z udziałem rodziców, zawodowych piłka-

rzy, aktorów, muzyków, sponsorów i przedstawicieli mediów).
• Wyjazdy na mecze polskiej Ekstraklasy i piłkarska eskorta.

Spotkanie z Mateuszem Cetnarskim (czerwiec 2015)

Pokazowy trening 
z Mateuszem Cetnarskim (2010)

Spotkanie  Szkółki piłkarskiej z Cieszanowa 
z Adamem Nawałką - selekcjonerem reprezentacji

Trening  najmłodszej grupy wiekowej (lipiec 2015) Grupa roczników 2002-2004 podczas treningu (lipiec 2015)
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Co oferujemy w zamian?
Partner tytularny

• Istnieje możliwość sponsoringu tytularnego. W przeszłości (sezon 2002/2003) nasz klub występował pod 
nazwą sponsora w rozgrywkach. W przypadku sponsoringu tytularnego oferujemy:

1. Miejsce w nazwie wszystkich zespołów naszego klubu (seniorzy, juniorzy, Akademia)
2. Miejsce w nazwie zespołu seniorów
3. Miejsce w nazwie zespołu juniorów
4. sponsoring tytularny Akademii Futbolu

Reklama standardowa

• Ekspozycja reklamy na strojach lub dresach sportowych (meczowych bądź treningowych).
• Eksponowanie reklamy na materiałach drukowanych: plakatach meczowych i okolicznościowych oraz 

biletach meczowych.

Reklama w Internecie

• Ekspozycja reklamy wraz z odnośnikiem na stronie głównej serwisu internetowego www.tgsokol.com  
(blisko 1 milion odsłon od sierpnia 2013 roku).

• Ekspozycja reklamy wraz z odnośnikiem i krótkim opisem działalności na podstronie poświęconej sponso-
rom klubu.

• Możliwość umieszczenia artykułu sponsorowanego w serwisie internetowym klubu.
• Możliwość umieszczenia wpisu promującego bądź przeprowadzenia konkursu na profilu klubu (Facebook) 

- ponad 800 fanów.

Branding

•	 Branding	zewnętrzny

• Miejsce na banner reklamowy na ogrodzeniu stadionu sportowego w Sokołowie Małopolskim, położonym 
przy drodze wojewódzkiej nr 875 (Mielec-Leżajsk).

• Każda dowolna (możliwa) forma obrandowania okolicy stadionu.

•	 Branding	wewnętrzny

• Miejsca reklamowe na ogrodzeniu wokół płyty boiska (bannery, bandy reklamowe).
• Możliwość ustawienia tablic reklamowych za trybunami stadionu (od strony południowej) bądź za bramka-

mi (od strony wschodniej i zachodniej stadionu).
• Miejsce reklamowe na wewnętrznej części ogrodzenia (za ławkami rezerwowych, od strony północnej).
• Niestandardowe materiały ekspozycyjne (np. balony reklamowe).
• Możliwość kolportowania materiałów reklamowych wraz z biletami.
• Możliwość obrandowania obiektów klubowych (wnętrza bądź części elewacji szatni sportowej) oraz innych 

elementów infrastruktury stadionu (np. ławek rezerwowych), budynku kasy biletowej.

Patronat turniejowy

• Oferujemy także miejsce w nazwie dla turniejów piłkarskich organizowanych w ramach Akademii Futbolu, 
które będą organizowane w przyszłości na obiektach sportowych naszego klubu w Sokołowie Małopolskim.

Zapraszamy do współpracy!
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Obiekty sportowe TG Sokół Sokołów Małopolski

• Małe bramki (8-10 sztuk)
• Piłki (rozmiar 4; 20 sztuk)
• Piłki (rozmiar 5; 20 sztuk)
• Siatki na piłki (4 sztuki)
• Lejbiki XS (2 kolory po 12 sztuk)
• Znaczniki (3 kolory po 20 sztuk)
• Słupki (20 sztuk)

• Drabinki do koordynacji (4 sztuki)
• Komplety strojów (po 2 kolory na grupę)
• Dresy
• Torby
• Obuwie sportowe
• Bidony

Wykaz najpilniejszych potrzeb:
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Przykładowe miejsca ekspozycyjne dla reklamy
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