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Szanowni Państwo, 

 

zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości współpracy reklamowej  

z Franciszkańskim Klubem Sportowym – Rychwałd. Piłka nożna jest dyscypliną sportu, która 

gromadzi rzesze fanów. Emocje towarzyszą w trakcie meczu zarówno grającym, jak również 

miłośnikom sportu, przyglądającym się rozgrywkom. Nasi piłkarze wychodzą na boisko, by 

dostarczać powodów do radości swoim kibicom. Grają z pasją i zaangażowaniem, ale to nie 

wystarcza, bo jako młody klub musimy sprostać wielu wyzwaniom, w tym także finansowy.  

 

Działalność na rzecz sportu łączy strategie marketingowe z postawą prospołeczną firmy.  

Sponsoring sportu jest jednym z najszybciej rozwijających się instrumentów promocji, dlatego mamy 

nadzieję, że nasza współpraca wpłynie nie tylko na rozwój naszej drużyny, ale także na wzrost 

znaczenia Państwa marki na rynku lokalnym i krajowym. Firma ma szansę budowania swojej 

reputacji i prestiżu związanego z sukcesami sponsorowanego klubu i pozytywnymi emocjami 

towarzyszącymi spotkaniom meczowym. 

 

Mamy aspiracje stać się silnym klubem sportowym skupiającym samorząd, przedsiębiorstwa  

i osoby prywatne, które wspólnie stworzą grupę partnerską wspierającą rozwój lokalnej piłki nożnej  

i promowanie sportu na naszym terenie. W dobie komputeryzacji zachowanie dobrej kondycji 

fizycznej, możliwość odpowiedniego gospodarowania wolnym czasem z zachowaniem dbałości  

o zdrowie jest szczególnie ważną kwestią, zwłaszcza dla naszych dzieci.  

 

Chcielibyśmy Państwa zaprosić do zapoznania się z naszą ofertą sponsorską, z nadzieją na 

podjęcie współpracy korzystnej dla obu stron.      

Ze sportowym pozdrowieniem 

      Prezes Franciszkańskiego Klubu Sportowego 

 

Wac ław Oleś 

 

http://fksrychwald.futbolowo.pl/
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FRANCISZKAŃSKI KLUB 

SPORTOWY - RYCHWAŁD 

FKS-Rychwałd działa od maja 2012r.  i jest 

jedynym franciszkańskim klubem w Polsce. 

Założony został z myślą o promowaniu 

aktywnych form spędzania wolnego czasu 

wśród miejscowej młodzieży. Filarem grupy 

założycielskiej są  członkowie Rychwałdzkiego  

Oddziału Akcji Katolickiej, których wsparli 

ojcowie franciszkanie. W ramach działań klubu  

utworzona  została juniorska drużyna piłkarska,  

która  ma za sobą udany sezon rozgrywek  

w  Bielskiej Lidze Juniorów. Dzięki zapałowi  

 i wytężonej pracy pod okiem trenerów: Piotra 

Jaroszka i Tadeusza Barcika, drużyna odniosła 

już wiele zwycięstw. Sukcesy zespołu  

w rozgrywkach ligowych i turniejach  halowych 

na nowo wzbudziły wśród 

miejscowej społeczności 

zainteresowanie  

lokalną piłką 

 i drużyna  

zdążyła już  

zdobyć serca  

rzeszy wiernych kibiców. Po 

 latach pustki sportowej w  

Rychwałdzie wreszcie coś drgnęło. Jest klub, 

jest pełna zapału młodzież, są kibice  

i zainteresowanie ludzi. 

 

WYCHOWUJEMY 

PRZEZ SPORT 

Wierzymy, że organizowanie  

pozalekcyjnego życia sportowego to nie 

tylko organizowanie rozrywek dla 

młodzieży, ale także kształtowanie 

odpowiednich postaw i zachowań 

społecznych  poprzez sportową 

rywalizację. 

 

Sport uczy pracy w zespole, 

przyjmowania  porażek z godnością,  

a poprzez ciężką pracę umiejętności 

zdobywania tytułów i zaszczytów. 

Miej wpływ na rozwój sportu w regionie! 
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NASZE 

PLANY I CELE: 

WIOSNĄ: 

 

AWANS W TABELI 

BIELSKIEJ LIGI 

OKRĘGOWEJ 

JUNIORÓW 

MŁODSZYCH 

JESIENIĄ: 

 

ROZGRYWKI  

ŻYWIECKIEJ LIGI 

OKRĘGOWEJ 

JUNIORÓW  

1-2 MAJA: 

 

MISTRZOSTWA POLSKI 

W RADOMIU 

 

 

http://fksrychwald.futbolowo.pl/


3 miejsce 

 w tabeli  

ligowej! Zwycięstwa  

na turniejach 

halowych! Reprezento-

wanie diecezji 

na 

Mistrzostwach 

Polski 

  

  

 

 

 

 FKS-Rychwałd ma za sobą jeden sezon 

rozgrywek w Bielskiej Lidze Okręgowej Juniorów 

Młodszych. W lidze jest 7 drużyn, gra się systemem 

czterorundowym czyli z każdą drużyną graliśmy 2 razy jesienią  

i zmierzymy się 2 razy wiosną. Po rundzie jesiennej zajęliśmy 3 

miejsce w tabeli ustępując jedynie Podbeskidziu Bielsko i GKS-owi Radziechowy-

Wieprz. Pokonaliśmy takie drużyny jak  Rekord Bielsko-Biała i Orzeł Kozy. Przed 

rundą wiosenną intensywnie trenujemy na „Orliku” w Łękawicy oraz na hali  

w Gilowicach. Sportowych emocji i powodów do dumy dostarczamy swoim kibicom 

także podczas turniejów halowych! 

 

 

  

 

 

 

 

  

1. Podbeskidzie Bielsko-Biała 

2. GKS Radziechowy-Wieprz 

3. 
Franciszkański Klub               

Sportowy Rychwałd 

4. Rekord Bielsko-Biała 

5. Orzeł Kozy 

6. Wilkowice 

7. Drzewiarz Jasienica 

Tabela Bielskiej Ligi Okręgowej 

Juniorów Młodszych 

NASZE SUKCESY 
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BOSCO CUP 

FKS-Rychwałd bierze także udział w rozgrywkach prestiżowego Turnieju Piłki 

Nożnej Służby Liturgicznej BOSCO CUP. W ubiegłym roku drużyna zdobyła 

tytuł Mistrza Lata, w tym sięgnęła po zwycięstwo w Turnieju Halowym. 

Wygrana w Bosco Cup zapewniła drużynie udział w ogólnopolskich rozgrywkach.  

FKS-Rychwałd będzie reprezentował naszą diecezję na Mistrzostwach 

Polski w Radomiu 1-2 maja br.  

 

 

 

 

 

 

I miejsce 

II miejsce 

Turniej o Puchar Wójta  Gminy 

Świnna 

Turniej o Puchar Wójta Gminy 

Łękawica 

 

Halowy Turniej Piłki  Nożnej  

w Wilkowicach  

 

II Halowy Turniej Piłki Nożnej 

Paulinka Cup  

I miejsce 

II miejsce 

TURNIEJE HALOWE 

I miejsce I Turniej Jeleśnianki 

 

http://fksrychwald.futbolowo.pl/statystyki-druzyny,3,podbeskidzie-bielsko-biala.html
http://fksrychwald.futbolowo.pl/statystyki-druzyny,6,gks-radziechowy-wieprz.html
http://fksrychwald.futbolowo.pl/statystyki-druzyny,1,franciszkanski-klub-sportowy-rychwald.html
http://fksrychwald.futbolowo.pl/statystyki-druzyny,1,franciszkanski-klub-sportowy-rychwald.html
http://fksrychwald.futbolowo.pl/statystyki-druzyny,2,rekord-bielsko-biala.html
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Sukcesy piłkarskie FKS-Rychwałd spowodowały wzrost zainteresowania drużyną w 

lokalnych mediach! Dotychczas informacje i artykuły dotyczące klubu ukazały się w: 

 

GAZETACH: 

 

 NA PORTALACH: 

 

http://zywiec.naszemiasto.pl 

 

http://www.super-nowa.pl 

 

http://www.zywieckapilka.pl 

 

http://www.radiobielsko.pl 

 

http://www.boskocup.pl 

 

http://diecezja.bielsko.pl 

 

http://www.rychwald.franciszkanie.pl 

 

http://www.zakonfranciszkanow.pl 

 

http://fksrychwald.futbolowo.pl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marketing sportowy wykorzystuje sport i widowiska sportowe 

do promowania firmy, jej produktów i usług. To wielkie możliwości  

w rękach przedsiębiorców. Dzięki sponsorowaniu klubu sportowego firma może  

wykreować swój wizerunek, jako prężnie działającego, zaangażowanego w sprawy 

społeczne przedsiębiorstwa, związanego z lokalną społecznością. Główną korzyścią  

wynikającą ze sponsorowania sportu  są profity płynące z działań promocyjnych i komunikacyjnych  

w obszarze marketingu i promocji. Dzięki ekspozycji nazwy i logo firmy oraz jej promocji podczas, 

przyciągających rzeszę fanów, wydarzeń sportowych, firma ma szansę dotarcia do szerokiej grupy 

odbiorców, a tym samym do podnoszenia świadomości swojej marki.  

 

 

 

 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE 

SPONSOROWANIA SPORTU 

Efektywna 

metoda dotarcia 

do wielu    

  odbiorców! 

Sponsoring 

sportu to 

skuteczne 

narzędzie 

promocji! 

Reklama  

przez sport to  

alternatywa  

dla reklamy  

tradycyjnej! 
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 60% społeczeństwa 

uważa, że sponsoring 

sportowy poprawia 

kondycję polskiego sportu. 

(wg. CBOS) 

 

 30% badanych 

zadeklarowała, że chętniej 

kupuje produkty firm 

sponsorujących sport. 

(wg. CBOS) 
 

 

 45,5% badanych 

korzystniej ocenia firmy 

włączające się w sponsoring 

sportu od firm w niego 

niezaangażowanych. 

 (wg. ARC Rynek i Opinia) 

 

 

GŁÓWNE ZALETY 

 SPONSOROWANIA SPORTU: 

1. Wysoka skuteczność reklamy przez sponsoring bazuje na 

przeniesieniu pozytywnych skojarzeń i sympatii z klubu na 

sponsora. Kibice i sympatycy klubu sportowego identyfikują się z 

klubem, drużyną,  zawodnikami i sponsorem. 

 

2. Sportowej rywalizacji towarzyszą silne emocje, co ułatwia 

pozycjonowanie firmy, gdyż emocje służą wywieraniu wpływu i 

oddziałują na szybsze zapamiętywanie nazwy i logo sponsora. 

 

3. Budowanie prestiżu, wizerunku firmy społecznie odpowiedzialnej. 

 

4. Wyróżnienie spośród konkurencji. 

 

5. Wzmocnienie poczucia przywiązania i zaufania do firmy wśród 

lokalnej społeczności.  

 

6. Zwiększenie zainteresowania firmą w mediach. Wzrost 

znajomości firmy, marki, w efekcie wzrost sprzedaży. 

 

7. Sponsoring sportu to nowoczesne, prężnie rozwijające się 

narzędzie promocji. 

 



Strona internetowa FKS-

Rychwałd działa zaledwie od 

kilku miesięcy, a już ma ponad 25 

tysięcy odsłon. Dziennie  

rejestruje średnio ponad 100 

wizyt.  
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KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE SPONSOROWANIA 

FKS-RYCHWAŁD TO PRZEDE WSZYSTKIM  

REKLAMA FIRMY POPRZEZ EKSPONOWANIE NAZWY I LOGO SPONSORA. 

PROPONUJEMY: 

Umieszczenie logo i linka sponsora na witrynie internetowej 

http://fksrychwald.futbolowo.pl 

Podkreślanie udziału firmy jako sponsora FKS-

Rychwałd w kontaktach z mediami. 

Umieszczenie logo sponsora na materiałach 

poligraficznych, np. dyplomach,  plakatach meczowych. 

Prawo do wykorzystania herbu FKS-Rychwałd w celach 

marketingowych. 

Możliwość umieszczenia logo sponsora na strojach meczowych i sprzęcie sportowym. 

Sponsoring klubu FKS-Rychwałd  otwiera drogę do 

alternatywnych sposobów reklamy  Państwa Firmy. Mamy 

świadomość, że nasza oferta nie wyczerpuje wszystkich 

form przekazu marketingowego,  dlatego jesteśmy otwarci 

na wszelkie Państwa sugestie dotyczące innych metod 

promocji . 

 

Rodzaj świadczeń oraz ich zakres zostanie  

skomponowany w oparciu o  potrzeby i możliwości 

sponsora. Sponsoring jest realizowany na podstawie 

stosownej umowy, której ostateczny kształt zatwierdzają 

obie strony. 

 

PROPONOWANE FORMY PROMOCJI  

http://fksrychwald.futbolowo.pl/
http://fksrychwald.futbolowo.pl/
http://fksrychwald.futbolowo.pl/
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Mamy nadzieję, że nasza propozycja  zachęci Państwa  do podjęcia  

wspólnego wysiłku na rzecz rozwoju sportu w naszym  regionie,  

a zaproponowane przez Państwa wsparcie wpłynie korzystnie na 

doskonalenie młodej piłkarskiej kadry.  

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i zapraszamy do 

współpracy. 

  Zarząd Franciszkańskiego Klubu Sportowego - Rychwałd 

 

PROPONOWANE FORMY WSPARCIA 

 

Wkład rzeczowy: 

 zakup sprzętu sportowego (np. piłki, buty, ochraniacze),  

 

 zakup odzieży (stroje meczowe, treningowe, dresy) – 

możliwość umieszczenia logo firmy,  

 

 nagrody rzeczowe, produkty firmy, gadżety sponsorskie 

i in. 

 

 transport piłkarzy na mecze,  

 

 napoje dla zawodników,  

 

 inne, w zależności od możliwości sponsora. 

 

Wkład finansowy: 

 

środki pieniężne, w tym także darowizny, pokrycie 

poszczególnych wydatków klubu na podstawie przedstawionych 

faktur lub jako usługa wykonana przez sponsora. 

 


