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OFERTA SPONSORINGOWA KP BŁĘKITNI STARGARD 

 
Szanowni Państwo, 
 
Klub Piłkarski Błękitni to wieloletnia i pokoleniowa tradycja . Jesteśmy kontynuatorami  historii która nabiera nowego 
profesjonalnego charakteru .Ważnym elementem naszego klubu mają być wychowankowie ,którzy będą stanowić o sile i 
charakterze DUMY STARGARDU  .Liczymy na to że już niedługo rozpocznie się budowa nowego Błękitnego domu przy ul. 
Ceglanej 1 ,który będzie areną niezapomnianych sportowych emocji. Realizacje tych celów oprzemy na konsekwentnej 
pracy nad aspektami sportowymi ,ale również marketingowymi ,wizerunkowymi i sponsoringowymi. 
Dokładamy starań ,aby nakład codziennej pracy wykonywanej w naszym klubie był  zauważalny, doceniany i wzmacniał 
naszą wiarygodność względem potencjalnych partnerów i  sponsorów. BŁĘKITNI TO DLA NAS CAŁE ŻYCIE. 
 
Zapraszamy więc wszystkich zainteresowanych do podjęcia współpracy z klubem ,którego mamy zaszczyt być sternikami . 
Razem budujmy nowe oblicze Błękitnych. 
 
PREZES ZARZĄDU                                     WICEPREZES ZARZĄDU                                            CZŁONEK ZARZĄDU 
   Robert Gajda                                                      Krystian Domowicz                                                        Jarosław Hajduk 
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Błękitna Historia 
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 POWSTANIE KLUBU 

⁻ W 18.05.1945 roku miało miejsce utworzenie K.S. Błękitni Stargard co za razem było momentem powstania pierwszego takiego klubu na Pomorzu Zachodnim.  

Przez wiele lat swojej działalności klub wyszkolił wielu reprezentantów polski ,uczestników mistrzostw świata ,mistrzów polski. 

Indywidualne sukcesy sportowców: 

⁻ Wiesław Wraga – wychowanek klubu Błękitni Stargard, w latach 1981/1990 grał w barwach Widzewa Łódź, kapitan reprezentacji polski młodzieżowej z którą zdobył trzecie miejsce na 

Mistrzostwach Świata, reprezentant pierwszej reprezentacji polski. 

Arkadiusz Bąk – wychowanek klubu Błękitni Stargard, król strzelców 1 ekstraklasy, zdobycie Mistrzostwa Polski w barwach Polonii Warszawa, uczestnik Mistrzostw Świata w roku 

2002 w Korei i Japonii. 

⁻ Ś.P. Arkadiusz  Zając –wychowanek klubu Błękitni Stargard, zawodnik Pogoń Szczecin ,Dyskobolia G.W.  

⁻ Grzegorz Kownacki –wychowanek klubu Błękitni Stargard ,zawodnik Dyskobolia G.W 

⁻ Łukasz Wożniak –wychowanek klubu Błękitni Stargard ,zdobycie Mistrzostwa Polski w Barwach Polonii Warszawa 

⁻ Marek Trejgis –wychowanek klub Błękitni Stargard, zawodnik Hamburger  SV  Bundesliga Niemiecka  

⁻ Adam Więckowski –wychowanek klubu Błękitni Stargard ,zawodnik Pogoń Szczecin ,Legia Warszawa 

⁻ Bartosz Partyka –wychowanek klubu Błękitni Stargard ,zawodnik  Arminia  Bielefeld Bundesliga Niemiecka 

⁻ Grzegorz Szymusik – wychowanek klubu Błękitni Stargard, obecnie zawodnik pierwszoligowej Korony Kielce, reprezentant młodzieżowej kadry Polski. 
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BŁĘKITNI KIEDYŚ I DZIŚ  
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BŁĘKITNI KIEDYŚ I DZIŚ  

 KADRA ORAZ WYNIKI SPORTOWE 
SENIORÓW 

 Obecnie drużyna   uczestniczy w 
rozgrywkach III ligi, 

 Zespół jest oparty na wychowankach 
naszego klubu oraz zawodnikach z 
regionu. 
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Wiara w zwycięstwo to piękna rzecz  
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 Celem klubu stało się dążenie do pozostania 

wizytówką regionu w rozgrywkach seniorskich,  

a także umocnić swoją pozycję rozpoznawalnego 

klubu w Polsce w zakresie szkolenia i promocji 

młodzieży. Uwieńczeniem tych starań jest awans 

naszej drużyny juniorów starszych do rozgrywek 

makroregionalnych w Polsce.  
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STRATEGIA DZIAŁANIA KLUBU 
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PRACA Z DZIEĆMI 
Celem nadrzędnym jaki sobie postawiliśmy w Klubie Piłkarskim „BŁĘKITNI” jest wprowadzenie edukacji, która ma służyć rozwojowi 
sportowemu zawodników i zawodniczek, wychowaniu w duch życzliwości, rywalizacji fair play oraz nabywaniu pozytywnych wartości 
związanych z uprawianiem piłki nożnej . Rozwijanie i promowanie aktywności sportowej w regionie. 
 
CEL SPORTOWY 
Celem szkolenia sportowego jest stworzenie podstawy do uprawiania sportu przez całe życie. 
 
SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY 
Praca z dziećmi i młodzieżą należy do najważniejszych wyzwań każdego klubu sportowego, każdego trenera. Trening tych grup wiekowych 
musi koniecznie uwzględniać rozwój młodych sportowców. Do osiągnięcia celu niezbędna jest przede wszystkim odpowiednia przeszkolona i 
doświadczona kadra trenerska. Dlatego nie możemy pozwolić na to, by rozpocząć edukację młodzieży będąc nieprzygotowanym. Chcemy 
aby  przygotowanie do gry w piłkę nożną oraz dalsze kształcenie stało na jak najwyższym poziomie. Bardzo ważne jest, by prace z dziećmi 
zacząć możliwie jak najwcześniej. Dlatego  klub „Błękitni Stargard” prowadzi szkolenie dla chłopców i dziewcząt od 5 -6 roku życia. 
Najważniejszym celem podejmowanych działań jest rozwój i popularyzacja sportu młodzieżowego, rozbudzenie zainteresowań 
sportowych wśród najmłodszych oraz motywowanie do aktywnego trybu życia. Zawodnicy  mają  odpowiednie warunki do prawidłowego 
rozwoju fizycznego oraz edukacje sportową na najwyższym poziomie. Efektem  pracy trenerskiej jest i będzie wyselekcjonowanie i 
przygotowanie najzdolniejszej młodzieży do reprezentowania Miasta Stargard w drużynach juniorskich i  seniorskich. Zespoły 
młodzieżowe traktujemy jako przyszłość klubu a nie jako obowiązek licencyjny. Zespoły młodzieżowe  opieramy na zawodnikach 
wychowanych w naszym klubie najzdolniejszych i perspektywicznych. 
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 Klub Piłkarski „BŁĘKITNI”  chce zapewnić młodzieży jak najlepsze warunki do rozwoju. Stworzyć ciągłość 
szkolenia na jak najwyższym poziomie, by nasi wychowankowie trafiali w drużynach seniorskich na jak 
najwyższy poziom sportowy. Kadra trenerska będzie  podwyższała swoje kwalifikacje i jeździła na staże do 
klubów, w których szkolenie młodzieży jest priorytetem. 
 

 Mamy świadomość, że potrzebne są na to środki finansowe. Liczymy więc na przychylność państwa władz dla 
naszej działalności. Nie chcemy składać wielu obietnic na wyrost, lecz podejść racjonalnie do tworzącego się 
przedsięwzięcia. Szukamy innych skutecznych rozwiązań jak np. rozmowy i spotkania z przedsiębiorcami, 
władzami lokalnymi i samorządowymi, które mogą być przydatne w realizacji nakreślanych celów.  
 

 Najważniejszy jest prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży i stworzenie optymalnych warunków do działania. 
Dążymy do poprawy ich umiejętności, a z czasem zapewnienia możliwości rywalizacji z najlepszymi 
rówieśnikami w województwie i kraju. Wierzymy, że prawidłowość i skuteczność szkolenia pozwoli na 
odpowiednie ukształtowanie zawodnika pod względem sportowym jak i moralnym. Współpraca z rodzicami na 
wielu płaszczyznach pomoże przynieść spodziewane efekty. 
 

 Ponadto w planach zakładamy także otworzenie w Klubie Piłkarskim „Błękitni” szkółki bramkarzy, w której będą 
mieli możliwość doskonalenia się bramkarze wszystkich zespołów z regionu stargardzkiego. 
 

 Kolejną inicjatywą, którą już  wdrażamy jest realizacja na terenie Stargardu cyklicznych turniejów 
ogólnopolskich piłki nożnej chłopców i dziewcząt pod nazwą „Błękit CUP”. Uważamy, że takie turnieje są  
dobrym pomysłem na promowanie miasta oraz państwa firmy, a jednocześnie możliwością do skonfrontowania 
się i pokazania naszych zawodników na tle innych z bardziej renomowanych klubów.  
 

 Strategicznym celem naszego klubu jest przystąpienie do programu PZPN-CERTYFIKACJA SZKÓŁEK 
PIŁKARSKICH, dzięki któremu będziemy bardziej rozpoznawalną marką w dziedzinie sportu oraz wiarygodnym 
partnerem dla sponsorów i podmiotów gospodarczych. 

STRATEGIA 

DZIAŁANIA 

KLUBU 

BŁĘKITNI 

STARGARD 
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ZESPÓŁ 
LICZBA 

ZAWODNIKÓW 
ROZGRYWKI- LIGA/ZASIĘG 

I DRUŻYNA 
SENIORÓW III LIGA 

POLSKA 

KADRA LICZY 25 
ZAWODNIKÓW 

 ZESPÓŁ WYSTĘPUJE W III LIDZE POLSKIEJ  ,CZWARTY POZIOM ROZGRYWKOWY, 
ROZGRYWKI PROWADZONE SĄ NA TERENIE CAŁEGO KRAJU. 

II DRUŻYNA 
SENIORÓW IV LIGA  

KADRA LICZY 20 
ZAWODNIKÓW 

 ZESPÓŁ WYSTĘPUJE  W IV LIGE ZACHODNIOPOMORSKIEJ.DRUŻY NA ZŁOŻONA JEST Z SAMYCH JUNIORÓW    WYCHOWANKÓW KLUBU  
ROZGRYWKI PROWADZONE SĄ  W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 

III DRUŻYNA 
SENIORÓW-SEKCJA 

KOBIET III LIGA  

KADRA LICZY 20 
ZAWODNICZEK 

ZESPÓL WYSTĘPUJE W TRZECIEJ LIDZE KOBIET . 
ROZGRYWKI PROWADZONE SĄ W WOJEWODZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM ,WIELKOPOLSKIM,  KUJAWSKO-POMORSKIM 

JUNIORZY STARSI I 
MŁODSI  

KADRA LICZY 65 
ZAWODNIKÓW 

ZESPÓŁ JUNIORÓW STARSZYCH AKTUALNIE AWANSOWAŁ DO MAKROREGIONALNEJ  LIGI JUNIORÓW STARSZYCH . 
ROZGRYWKI PROWADZONE BĘDĄ W WOJ.ZACHODNIOPOMORSKIM ,KUJAWSKO-POMORSKIM ,WIELKOPOLSKIM,POMORSKIM. 

DRUŻYNA BĘDZIE RYWALIZOWAŁA M.IN. Z LECHIĄ GDAŃSK ,WARTA POZNAŃ,CHOJNICZANKĄ CHOJNICE  CZY ZAWISZĄ BYDGOSZCZ. 
DRUŻYNA JUNIORÓW MŁODSZYCH WYSTĘPUJE W WOJEWÓDZKIEJ LIDZE JUNIORÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA 

ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

TRAMPKARZE 
MŁODSI I STARSI  

KADRA LICZY 45 
ZAWODNIKÓW 

TRAMPKARZE MŁODSI WYSTĘPUJĄ W WOJEWÓDZKIEJ LIDZE  TRAMPKARZY. AKTUALNIE ZESPŁ ZAJMUJE MIEJSCE PREMIOWANE 
AWANSEM DO CENTRALNEJ LIGI TRAMKARZY GDZIE ROZGRYWKI ODBYWAJĄ SIĘ NA TERNIE CAŁEGO KRAJU. 

TRAMPKARZE  STARSI WYSTĘPUJA W WOJEWÓDZKIE J LIDZE TRAMPKARZY .ROZGRYWKI ODBYWAJĄ SIĘ W WOJEWÓWDZTWIE 
ZACHODNIOPOMORSKIM.PONADTO W OKRESIE ZIMOWYM UCZESTNICZA W TURNIEJACH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU I  ZA GRANICĄ  

MŁODZIK STARSZY I 
MŁODSZY 

KADRA LICZY 60 
ZAWODNIKÓW 

 

MŁODZICY UCZESTNICZĄ  W ROZGRYWKACH  ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ NA TERENIE CAŁEGO 
WOJEWÓDZTWA. 

GRUPA ORLIIK I ŻAKI  KADRA LICZY 80 
ZAWODNIKÓW 

ORLIKI  IŻAKI UCZESTNICZĄ  W ROZGRYWKACH  ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ NA TERENIE CAŁEGO 
WOJEWÓDZTWA 

GRUPY SKRZATÓW  KADRA LICZY 60 
ZAWODNIKÓW 

SKRZATY  UCZESTNICZĄ  W ROZGRYWKACH  ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ NA TERENIE CAŁEGO 
WOJEWÓDZTWA 
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Nasza BŁĘKITNA piłkarska rodzina 

podczas wspólnego spotkania.  

Przywiązanie do naszego klubu jest 

wartością wielopokoleniową 

.Satysfakcją przepełnia nas fakt ,że na 

nasze mecze przybywają całe rodziny. 

Każde wydarzenie jest gwarancją nie 

zapomnianych przeżyć w duchu 

czysto sportowym. 
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Państwa obecność w naszym projekcie, jako Sponsora Strategicznego lub Firmy Wspierającej będzie doskonałą promocją jak i utrwali 
Państwa wizerunek, jako aktywnej marki na rynku a nam pozwoli na świadczenie usług na jeszcze wyższym poziomie i będzie dla Nas 
jednocześnie poparciem z Państwa strony i wyróżnieniem dla podejmowanych przez nas inicjatyw. 
 
 Jako klub  piłkarski jesteśmy przedstawicielami jednej z najpopularniejszej dyscypliny sportowej jaką jest piłka nożna, która w Polsce 

cieszy się największym zainteresowaniem zarówno wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Rozgrywane przez nasze drużyny mecze 
cieszą się dużą frekwencją, przyciągają kibiców z całego regionu. 
 

 Drużyny działające w ramach klubu Błękitni Stargard biorą udział w rozgrywkach podzielonych na 10 kategorii wiekowych, grając na 
terenie powiatu, województwa i nie tylko. Drużyny rozgrywają w sumie ponad 300 meczów w sezonie 
 

 Zawodnicy rywalizują z innymi drużynami w ramach turniejów letnich i zimowych zarówno na boiskach jak i halach sportowych. Podczas 
pierwszej edycji turnieju „PGE BŁĘKIT CUP” w rozgrywkach wzięło udział około 1000 osób w tym zawodników i ich rodzin.  

 
 Klub od 10 lat organizuje dla wszystkich grup młodzieżowych letnie i zimowe obozy sportowe. Jest to czas w którym zawodnicy mają 

okazję doskonalić swoje umiejętności podczas treningów które mają miejsce dwa razy dziennie. Rozgrywane są mecze między drużynami 
w ramach kategorii wiekowy ale również w mogą się integrować ze sobą nawzajem oraz wzmacnianie relacji z trenerem. 

 
 
 

DLACZEGO KP BŁĘKITNI STARGARD ? 

www.blekitni.stargard.pl 
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Opracowaliśmy dla Państwa rozwiązania dla zainteresowanych inwestowaniem w sport i promocję firmy poprzez tę dziedzinę życia : 
-    Tytuł i prawo do wykorzystywania nazwy i znaku Klubu 
-    Reklama na piersiach i plecach koszulek meczowych i innym sprzęcie sportowym  
-    Tablice reklamowe w I rzędzie reklam  
-    Reklamy na koronie stadionu  
-    Reklama na budynku spikerskim  
-    Reklamy na budynkach klubowych  
-    Reklamy wokół stadionu na ogrodzeniach i banerach reklamowych  
-    Logotyp na zadaszeniu i wewnątrz ławek dla rezerwowych  
-    Ścianki sponsorskie w sali konferencyjnej i na płycie boiska  
-    Logotyp na plakatach przedmeczowych  
-    Umieszczenie logotypu firmy na stronie internetowej klubu wraz z hiperłączem do strony internetowej Firmy  
-    Umieszczenie logotypu firmy na karnetach klubowych oraz biletach wstępu na mecze Błękitnych rozgrywane na własnym stadionie  
-    Promocja Firmy podczas rozgrywania meczu przez spikera oraz w mediach w relacjach pomeczowych  
 
Wokół stadionu dysponujemy bardzo dobrze widoczną powierzchnią reklamową oraz baner obrotowy. Posiadamy profesjonalnie przygotowaną 
stronę internetową www.blekitni.stargard.pl. Na każdy mecz mamy przygotowane 50 plakatów, na których promujemy współpracujące z nami 
firmy. Oferujemy również Państwu umieszczenie nazwy firmy oraz logotypu na strojach piłkarskich zarówno pierwszej drużyny jaki i drużyn 
juniorskich.   

CO BŁĘKITNI STARGARD OFERUJĄ ? 

www.blekitni.stargard.pl 



13 

SPONSOR 
STRATEGICZNY 

KP BŁĘKITNI 
 

SPONSOR 
PARTNER 
JUNIORZY 

STARSI 
 

PARTNER 
ORGANIZACJ

A TURNIEJI 
„BŁĘKIT CUP” 

 

SPONSOR 
PARTNER 

JEDNEJ  
DRUŻYNY 

MŁODZIEŻOWEJ  

 Tytuł i prawo do wykorzystywania nazwy i znaku Klubu 

Reklamy na koronie stadionu 

Reklama na piersiach i plecach koszulek meczowych i innym sprzęcie sportowym 

Tablice reklamowe w I rzędzie reklam 

Reklama na budynku spikerskim  

Reklamy na budynkach klubowych  

Reklamy wokół stadionu na ogrodzeniach i banerach reklamowych  

Logotyp na zadaszeniu i wewnątrz ławek dla rezerwowych  

Ścianki sponsorskie w sali konferencyjnej i na płycie boiska  

Logotyp na plakatach przedmeczowych  

Umieszczenie logotypu firmy na stronie internetowej klubu wraz z hiperłączem do 
strony internetowej Firmy     

 Umieszczenie logotypu firmy na karnetach klubowych oraz biletach wstępu na 
mecze Błękitnych rozgrywane na własnym stadionie  

Promocja Firmy podczas rozgrywania meczu przez spikera oraz w mediach w 
relacjach pomeczowych 

PRZYKŁADOWA OFERTA WSPÓŁPRACY 
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STATYSTYKI PROFILI 

SPOŁECZNOŚCIOWYCH 

KLUBU 



OBIEKTY KP 
BŁĘKITNI 

STARGARD 
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Miejski Stadion Piłkarski. 
Kompleks trzech boisk piłkarskich.  

• Stadion główny z pojemnością 
trybun 3 tys. osób, 

• Euroboisko ze sztuczną 
nawierzchnią i oświetleniem z 
pojemnością trybun 550 osób, 

• Boisko treningowe. 

Klub ma do dyspozycji również 
miejską halę sportową. 



ZAPRASZAMY DO PODJĘCIA WSPÓŁPRACY 
 
Z przyjemnością spotkamy się z Państwem, by móc przybliżyć naszą działalność oraz określić możliwe 
wspólne obszary działań a także by odpowiedzieć na Państwa pytania. Mamy nadzieję, że Nasza 
współpraca przyniesie obu stronom satysfakcję. 
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Prezes Zarządu 
Robert Gajda 
 
Wiceprezes ds. Młodzieży 
Krystian Domowicz  
 
Członek Zarządu 
Jarosław Hajduk 
  
 

Biuro 
ul. Ceglana 1 
73-110 Stargard 
Telefon/Fax: 91 573 22 89 
e-mail: klub@blekitni.stargard.pl 
www.blekitni.stargard.pl 
Nr KRS: 0000209018  
NIP: 854 221 17 14  
REGON: 812699595 


