Žiadosť
o sponzorský príspevok
na 6. ročník majstrovstiev Európy
v KIN-BALLE
Naša organizácia „Ideálna mládežnícka aktivita“ s 25-ročnou tradíciou prišla v roku 2013 na Slovensko
s novým projektom zvyšovania pohybovej gramotnosti detí a mládeže prostredníctvom nového športu kin-ball
http://www.kin-ball.sk. Náš doterajší krátky, ale úspešný a aktívny prístup k rozvoju kin-ballu na Slovensku si
všimli aj európske národné federácie. Vďaka tomu sme v silnej konkurencii s mestom Viedeň, ktoré bolo naším
protikandidátom, pomerom hlasov 21:7 vyhrali a dostali príležitosť zrealizovať túto vrcholovú súťaž na Slovensku
v období 21. – 26. augusta 2018 v meste Trnava.
Radi by sme Vás požiadali o pomoc a podporu tohto podujatia http://www.kin-ball.sk/ec2018. Dve tretiny
nákladov pokryjú samotní hráči a ich národné federácie. Finančné prostriedky na prenájmy športovísk,
ubytovanie, stravovanie a dopravu rozhodcov a organizátorov, športové vybavenie (lopty a rozlišovacie dresy
dostanú následne naše školy), internetový televízny prenos, zdravotnícku službu a ďalšie organizačné náklady si
musíme zohnať sami. V súčasnej dobe to predstavuje čiastku 18 000,- €.
Za pomoc a podporu P O N Ú K A M E:
zviditeľnenie sa na web stránke www.kin-ball.sk,
propagovanie mena a loga na všetkých reklamných materiáloch vytvorených v súčinnosti s propagáciou
majstrovstiev a vysielané počas internetových televíznych prenosov,
zverejnenie mena a loga na ďakovnej tabuli umiestnenej v mieste realizácie kin-ballových majstrovstiev,
zverejnenie loga generálneho a hlavných sponzorov na turnajových a tréningových loptách, hlavným
nástrojom prezentácie je lopta priemeru 122 cm, lopta je stredom hry, reklama nemôže byť lepšie umiestnená,
v ostatných športoch, ako je napríklad hokej alebo futbal je táto možnosť silne obmedzená,
možnosť predvedenia kin-ballu na športových podujatiach Vašej spoločnosti (firemné športové hry a iné).

Kin-ballové lopty sponzorov

Kin-ballová lopta priemeru 122 cm

Ostatné lopty

Príspevky prosím poukazujte na účet organizácie SK70 1100 0000 0026 6408 0188
Vďaka zanieteným dobrovoľníkom a sponzorom sa nám doposiaľ podarilo:
-

odprezentovať kin-ball na viac ako 200 školách http://www.kin-ball.sk/skoly/prezentacie,
naštartovať pravidelné hranie kin-ballu na 97 školách http://www.kin-ball.sk/skoly/hrame,
získať finančné prostriedky na zapožičanie kin-ballového vybavenia pre 65 škôl na Slovensku http://www.kinball.sk/lopta,
akreditovať 2 stupne vzdelávania na MŠVVaŠ SR pre učiteľov telesnej výchovy a realizovať 10 vzdelávaní pre
210 učiteľov http://www.kin-ball.sk/skoly/akreditacia,
reprezentovať Slovensko na medzinárodných juniorských a seniorských súťažiach http://www.kin-ball.sk/sutaze,
vytvorenie webovej stránky so širokou textovou aj video metodikou http://www.kin-ball.sk/pravidla,
akreditovať 4 rozhodcov na medzinárodnú úroveň level 2 http://www.kin-ball.sk/rozhodcovia.

Veríme, že aj s Vašou pomocou pripravíme hodnotné a reprezentatívne medzinárodné podujatie.
S úctou

Mgr. Aurel Bitter
vedúci organizačného tímu
Ideálna mládežnícka aktivita, Račianska 66, 831 02 Bratislava 3, Tel.: 0903 506 082, www.ima.sk, ima@ima.sk

