Szanowni Państwo!

Zwracamy się do Państwa z propozycją nawiązania współpracy biznesowej między Państwa
firmą, a Pomorską Federacją Sportu z siedzibą w Gdańsku.

Pomorska Federacja Sportu w Gdańsku jest organizacją pozarządową działającą w zakresie
szkolenia dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej sportowo. Realizując programy Samorządu
Województwa Pomorskiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki RP, PFS prowadzi
szkolenie ponadklubowe zasięgiem działania obejmując całe województwo pomorskie. Część
akcji – udział w Mistrzostwach Polski, imprezach międzynarodowych oraz zgrupowaniach
odbywa się także poza terenem województwa, a także poza granicami kraju.
Zakres zadań realizowanych przez PFS w ramach współpracy m.in. z Samorządem
Województwa Pomorskiego to ponad 1000 akcji startowych i szkoleniowych rocznie, blisko
10 000 zawodników i zawodniczek objętych dofinansowaniem, ponad 30 000 osobodni
szkolenia interdyscyplinarnego.

Pomorska Federacja Sportu swoim zasięgiem obejmuje
całe województwo pomorskie. Zrzesza wszystkie (35)
okręgowe związki sportowe na terenie Pomorza.

Naszymi partnerami i sponsorami są m.in.:

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POMORSKĄ FEDERACJĘ SPORTU

organizacja szkolenia dzieci i młodzieży, realizacja kalendarza imprez, organizacja
systemu współzawodnictwa dzieci i młodzieży poprzez system lig i zawodów,
dofinansowanie

programu

szkolenia

Kadra

Wojewódzka

Młodzika

współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,
a) realizacja programu Dyscypliny Strategiczne – dyscypliny o szczególnym znaczeniu
dla harmonijnego rozwoju psychoruchowego oraz sportowego dzieci i młodzieży z
województwa pomorskiego,
b) realizacja programu „Pomorska Kadra Młodzieżowa” – wojewódzki program
wspierania szkolenia w kategorii wiekowej młodzieżowiec,
c) działalność Zespołu Wsparcia Szkolenia,
zapewnienie ubezpieczenia NNW młodzieży objętej programem oraz NNW i OC
kadry szkoleniowej,
promocja województwa pomorskiego przez sport - zakup strojów reprezentacyjnych
dla kadry województwa, coroczna organizacja podsumowania sportu młodzieżowego,
zapewnienie

udziału

reprezentacji

województwa

pomorskiego

w

imprezach

międzynarodowych.
współpraca z organami władz administracji państwowej i samorządowej oraz innymi
instytucjami i organizacjami, w których gestii są sprawy związane z kulturą fizyczną
i sportem,
współudział w tworzeniu programów rozwoju kultury fizycznej i sportu w
województwie pomorskim,
opiniowanie kierunków rozwoju kultury fizycznej i sportu,
wnioskowanie i opiniowanie w sprawach dotyczących pozyskiwania i rozdziału
środków na działalność poszczególnych członków Federacji,
podpisywanie i realizacja umów na zadania zlecone,
udzielanie

członkom

pomocy

merytorycznej,

organizacyjno

-

prawnej

i administracyjnej oraz finansowo-księgowej,
analiza i opracowywanie sprawozdań z działalności Federacji oraz wydawanie
biuletynów informacyjnych dla potrzeb członków.

SUKCESY PODOPIECZNYCH POMORSKIEJ FEDERACJI SPORTU

Prowadzone

przez

Pomorską

Federację

Sportu

programy wspomagające szkolenie dzieci i młodzieży
przynoszą wymierne efekty w postaci sukcesów
sportowych. Lata 2009-2012 obfitowały w sukcesy
pomorskich sportowców na arenie międzynarodowej.
Niewątpliwie największym był awans 5 zawodników na
Igrzyska Olimpijskie w Londynie w 2012 r.

W ciągu ostatnich 5 lat pomorscy sportowcy zdobyli 201 medali MŚ i ME z czego 63 złote,
66 srebrnych, 72 brązowe.

akrobatyka
badminton
biathlon
bilard
boks
brydż sportowy
gimnastyka artystyczna
gimnastyka sportowa
jeździectwo
judo kobiet
judo mężczyzn
kajakarstwo klasyczne
kajakarstwo slalomowe
karate tradycyjne
karate WKF
kickboxing
kolarstwo
kręglarstwo
lekka atletyka
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
łyżwy krótkie
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
orientacja sportowa
pięciobój nowoczesny
piłka siatkowa plażowa K
piłka siatkowa plażowa M
pływanie
pływanie synchroniczne
podnoszenie ciężarów
sporty motorowe
strzelectwo sportowe
szachy
szermierka
taekwondo ITF
taekwondo olimpijskie
tenis
tenis stołowy
triathlon
wioślarstwo
zapasy klasyczne
zapasy kobiet
zapasy wolne
żeglarstwo
suma

10
33
24
4
59
22
30
32
11
30
60
68
3
6
20
11
36
28
324
29
8
4
2
3
62
42
5
9
37
12
14
1
58
27
87
53
22
19
44
5
47
43
9
4
148
1605

Tabela pokazuje liczbę dzieci objętych szkoleniem w sportach indywidualnych

Działalność Pomorskiej Federacji Sportu wspierają:

Fot. Karina Kubica

Leszek Blanik
POSEŁ NA SEJM RP, ZŁOTY MEDALISTA OLIMPIJSKI PEKIN 2008

Fot. Aleksandra Szmigiel-Wiśniewska

Andżelika Cichocka
WICEMISTRZYNI ŚWIATA NA 800 M – SOPOT 2014

DLACZEGO WARTO REKLAMOWAĆ SIĘ POPZEZ PFS?
Programy, zawody oraz szkolenia organizowane przez Pomorską Federację Sportu dają
możliwość dotarcia do szerokiego grona odbiorców. Reklamowanie się poprzez PFS pozwala
zapoznać się z Państwa marką zróżnicowanej wiekowo grupie osób – dzieciom i młodzieży, a
także ich rodzicom i całym rodzinom. PFS otacza opieką ponad 10 000 zawodników i
zawodniczek, organizuje ponad 1000 akcji rocznie, co stwarza ogromne możliwości reklamy
Państwa produktów oraz usług. Ponadto działania PFS obejmują obszar całego województwa
Pomorskiego, Federacja współpracuje również z Federacjami z pozostałych województw.

Przedstawiamy proponowane przez nas formy reklamy, które jesteśmy w stanie
Państwu zaoferować:
Reklama na strojach (przód koszulki, spodenki) zawodników z województwa pomorskiego
biorących udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży i innych zawodach o zasięgu
wojewódzkim i krajowym (sponsor strategiczny)
Reklama na strojach trenerów zawodników województwa pomorskiego
Reklama na rękawkach strojów zawodników z poszczególnych dyscyplin sportowych
(sponsor dyscypliny)
Baner reklamowy na budynku Pomorskiej Federacji Sportu przy al. Zwycięstwa 51 w
Gdańsku
Reklama w postaci komunikatów dźwiękowych na imprezach sportowych organizowanych
przez Pomorską Federację Sportu lub okręgowe związki sportowe
Możliwość przeprowadzenia akcji promocyjnej podczas zawodów
Baner reklamowy na stronie internetowej Pomorskiej Federacji Sportu
Reklama na wszelkich materiałach informacyjnych i reklamowych drukowanych lub
kolportowanych przez Pomorską Federację Sportu (informatory, ulotki, programy zawodów,
wydawnictwa)
Możliwość reklamy w innej formie (tablica, balon, siatka, banda reklamowa) po zapewnieniu
odpowiedniego nośnika
Reklama na czapeczkach noszonych przez koordynatorów kadr wojewódzkich

