Tornacsarnok tömeg- és versenysport számára a gödöllői régióban!
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Egyesületünk AKROBATIKUS TORNÁVAL foglalkozik, jelenleg egyedüli klubként Gödöllőn és
környékén. Köztudott, hogy a torna az egyik legjobb alapozó, sportolásra előkészítő sportág.

A torna javítja, megalapozza a magas szintű koordinált mozgást, erőssé és
lazává teszi a gyerekeket.
Ahhoz, hogy minél több gyermeket tudjunk a sportolásra előkészíteni, szükségünk van a több edzésidőre és
egy megfelelően berendezett csarnokra.
Egyesületünk versenyzői évek óta kvalifikálják magukat az Európa- és Világbajnokságokra. A tavalyi
évben a legsikeresebb magyar akrobaták voltak sportolóink az Európa Bajnokságon. Az „Acro Maniacs”
akrobatikus tornászokból álló csapatban hatan is szerepeltek egyesületünk versenyzői közül a Hungary’s
got Talent tehetségkutató műsorban.
A GRASSALKOVICH SPORTEGYESÜLET fennállásának mérföldkövéhez érkezett. Szeretnénk a
további fejlődés érdekében egy saját építménybe költözni.

EHHEZ A HATALMAS LÉPÉSHEZ KERESSÜK A TÁMOGATÓKAT,
AKIK PÉNZBELI VAGY TERMÉSZETBELI TÁMOGATÁST
NYÚJTANAK EGYESÜLETÜNKNEK.
Amennyiben szeretné, hogy a gödöllői és a Gödöllő környéki gyerekek a lehető legjobb háttérképzésben
részesüljenek, mielőtt a valódi sportolást is elkezdenék, akkor legyen az a cég-vállalat, aki 40.000.000,
vagy több forinttal, illetve részben ilyen értékű természetbeli juttatással segíti az új sportcsarnokunk
megvalósítását.

Az egyesület vállalása a támogatásért cserébe:
-

A csarnok névadója lehet, mint főtámogató (végleges vagy időszakos összegtől függően)
A támogató reklámtáblája a sportcsarnok külső felületén (állandó és/vagy időszakos).
Támogatói felületek a belső térben (állandó és/vagy időszakos)
A támogató céges rendezvényén egyedi fellépés/műsor
Támogatói felület biztosítása a gödöllői versenyen
Támogatói felületek a szórólapokon
Támogatói megjelenés az egyesület írásos anyagaiban
Támogatói megjelenés az SE web-es elérhetőségein
Támogatói megjelenés a hírekben (újság, helyi tévé)
Támogatói megjelenés a sportolók ruházatán (melegítőn 4x10 cm méretű matrica)
A csarnok biztosítása a támogató részére évente egy napra (pl. céges csapatépítésre, kiállításra,
vagy sportos családi napra) fél áron biztosítjuk előzetes egyeztetés alapján

-

Bérleti konstrukció a támogatásért cserébe (a csarnokon belül egy adott helység üzemeltetésének
lehetőségét megkaphatja a támogató)
Elsődleges lehetőség a gödöllői verseny nevének megvásárlására tárgyévben

Külön megállapodás alapján lehetőség van az egyesület nevének a cég nevével történő kiegészítésére
bíróságon bejegyeztetve.
A felajánlást az egyesület számlaszámára utalással kérjük teljesíteni „CSARNOK” elnevezéssel a
megjegyzésben:
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KÖSZÖNJÜK TÁMOGATÁSÁT!

GRASSALKOVICH SE ELNÖKSÉGE

