Propozycje programów wspierających i wspomagających działalność Młodzieżowego Klubu
Koszykówki MKK Pyra Poznań.

Program Karta „Przyjaciel klubu MKK Pyra Poznań ( osoby prywatne)
Status uczestnika w programie Karta „Przyjaciel klubu MKK Pyra Poznań” uzyskuje osoba prywatna deklarująca wpłatę w
wysokości 240,00 zł rocznie na rzecz klubu MKK Pyra Poznań (płatność jednorazowa do dnia 1 października 2013 r. na konto
bankowe organizatora programu).
Status uczestnika przyznawany jest w okresie od 1 października 2013 do 30 września 2014 r.
Uczestnik programu otrzymuje kartę rabatową „Przyjaciel Klubu MKK Pyra Poznań” uprawniającą do skorzystania z
proponowanych zniżek, ulg i rabatów na wyszczególnione towary i usługi świadczone przez firmy partnerski uczestniczące
w bieżącej edycji programu.
Karta „Przyjaciel klubu MKK Pyra Poznań” w danej edycji programu zostanie przekazana w sposób uzgodniony
bezpośrednio z uczestnikiem(uczestnikami) programu.
Proponujemy następujące możliwości:
- w trakcie przedsezonowych spotkań organizacyjnych
- przed inauguracyjnym w sezonie meczem ligowym drużyny seniorów (III liga męska)
- przed meczem drużyny w klasie rozgrywkowej wybranej przez uczestnika programu
Uczestnictwo w programie Karta „Przyjaciel Klubu MKK Pyra Poznań” premiowane jest prezentem w postaci gadżetu
klubowego z limitowanej serii oraz na przełomie roku, dodatkowym upominkiem klubowym.
Uczestnik programu otrzyma również zniżki ( w przypadku organizacji w okresie ważności karty ) na imprezy organizowane
przez Młodzieżowy Klub Koszykówki Pyra Poznań:
- karnawałowy „BAL PYRY” (dla jednej pary)
- koszykarskie półkolonie „Zima z Pyrą”

Liczymy na aktywną pomoc Przyjaciół Klubu MKK Pyra Poznań w pozyskiwaniu firm jako Sponsorów Klubu,
Sponsorów Drużyny lub Sponsorów meczu.

Program Sponsor klubu – Sponsor Drużyny MKK Pyra Poznań ( firmy)
Status Sponsora klubu w danym sezonie rozgrywkowym uzyskuje firma dokonująca jednorazowej wpłaty w wysokości
1000,00 zł lub miesięcznej w wysokości 100,00 zł na konto bankowe Młodzieżowego Klubu Koszykówki MKK Pyra Poznań.
W zamian Sponsor Klubu uzyskuje następujące przywileje gwarantowane przez MKK Pyra Poznań:
- plakat - zwiastun każdego meczu w danej klasie rozgrywkowej z informacją o sponsorze (hale POSiR i Gimnazjum 54 w
Poznaniu).
- baner reklamowy na meczach w klasie rozgrywkowej wskazanej przez sponsora (dostarczony przez sponsora, wymiary
zostaną ustalone podczas rozmów finalizujących sponsoring i uzależnione są od ilości wolnego miejsca ekspozycyjnego na
sali)
- przedstawienie sponsora, oferty firmy przez spikera przed i w przerwie meczu rozgrywek seniorskich - III liga (na meczach
w innych klasach rozgrywkowych nie ma stałej obsługi spikerskiej).
- reklama firmy na stronie internetowej klubu www.pyra.com.pl w zakładce dedykowanej sponsorom klubu
MKK Pyra Poznań.
- wymienienie sponsora i logo firmy w wydawanym kwartalniku „ Pyra News”.
- umieszczenie logo sponsora na wydawanym corocznie klubowym kalendarzu ściennym.
- możliwość bezpłatnego przystąpienia do programu Karta „Przyjaciel Klubu MKK Pyra Poznań” jako firma partnerska.

Opcjonalnie po uzgodnieniach dodatkowych
- możliwość wykonania nadruku na koszulkach meczowych(dwa komplety strojów) zespołu w
klasie rozgrywkowej wskazanej przez sponsora, tylko w przypadku dodatkowej,
jednorazowej wpłaty w wysokości w całości pokrywającej koszt wykonania nadruków logo
firmy, na koszulkach wszystkich zawodników drużyny – rozmiar i umiejscowienie nadruków
musi być zgodny z przepisami i regulaminami obowiązującymi w PZKosz.
- możliwość wykonania nowych kompletów strojów meczowych (dwa komplety strojów)
zespołu w klasie rozgrywkowej wskazanej przez sponsora, tylko w przypadku dodatkowej,
jednorazowej wpłaty w wysokości w całości pokrywającej koszt wykonania strojów wraz z
nadrukami logo firmy, na koszulkach wszystkich zawodników drużyny – kolorystyka strojów,
rozmiar i umiejscowienie nadruków musi być zgodna z przepisami i regulaminami obowiązującymi w PZKosz.
- możliwość wykonania tylko koszulek rozgrzewkowych zespołu w klasie rozgrywkowej
wskazanej przez sponsora, tylko w przypadku dodatkowej, jednorazowej wpłaty w
wysokości w całości pokrywającej koszt ich wykonania strojów wraz z nadrukami logo firmy,
dla wszystkich zawodników drużyny – kolorystyka, rozmiar i umiejscowienie nadruków musi
być zgodna z przepisami i regulaminami obowiązującymi w PZKosz.
- możliwość zapewnienia obsługi spikerskiej również na meczach w innych klasach
rozgrywkowych (hale POSiR i Gimnazjum 54 w Poznaniu) wskazanych przez sponsora.
Liczba meczy z dodatkową obsługą spikerską zależy wyłącznie od sponsora.

Program Sponsor meczu ( osoby prywatne lub firmy)
Status sponsora meczu otrzymuje firma lub osoba prywatna po jednorazowej wpłacie na konto bankowe Młodzieżowego
Klubu Koszykówki MKK Pyra Poznań, kwoty stanowiącej minimum 50% kosztów obsługi sędziowskiej i medycznej meczu
wskazanego przez sponsora.
W zamian sponsor meczu uzyskuje następujące przywileje gwarantowane przez MKK Pyra Poznań:
- plakat - zwiastun meczu z informacją o sponsorze (hale POSiR i Gimnazjum 54 w Poznaniu)
- baner reklamowy na sali podczas meczu (dostarczony przez sponsora, wymiary zostaną ustalone podczas rozmów
finalizujących sponsoring i uzależnione są od ilości wolnego miejsca ekspozycyjnego na sali)
- informacja o sponsorze meczu na stronie internetowej klubu www.pyra.com.pl w tygodniu
poprzedzającym termin jego rozegrania oraz w omówieniu spotkania w tygodniu następnym.
- umieszczenie logo sponsora w kolejnym numerze kwartalnika „ Pyra News”.

Opcjonalnie po uzgodnieniach dodatkowych
- możliwość zapewnienia obsługi spikerskiej podczas sponsorowanego meczu niezależnie od
klasy rozgrywkowej (hala POSiR i Gimnazjum 54 w Poznaniu).
W trakcie spotkania nastąpi przedstawienie sponsora, oferty firmy przez spikera przed rozpoczęciem
meczu i w każdej przerwie pomiędzy kolejnymi kwartami.

Program Sponsor wyjazdu (osoby prywatne lub firmy)
Status sponsora wyjazdu otrzymuje firma lub osoba prywatna po jednorazowej wpłacie na konto bankowe
Młodzieżowego Klubu Koszykówki MKK Pyra Poznań, kwoty stanowiącej minimum 25%
kosztów związanych z wyjazdem na mecz w ramach rozgrywek ligowych drużyny wskazanej przez sponsora.
W zamian sponsor wyjazdu uzyskuje następujące przywileje gwarantowane przez MKK Pyra Poznań:
- informacja o sponsorze wyjazdu na stronie internetowej klubu www.pyra.com.pl w tygodniu
poprzedzającym termin wyjazdu i rozegrania spotkania oraz w omówieniu spotkań w tygodniu
następnym.
- umieszczenie logo sponsora w kolejnym numerze kwartalnika „ Pyra News”.

