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Szanowni Państwo!
Już po raz siódmy drużyny reprezentujące największe firmy sektora IT poprzez udział
w rozgrywkach, sportową rywalizację i walkę udzielą pomocy wychowankom placówek prowadzonych przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo.
„Mistrzostwa IT” 2021 to rozgrywki lokalne w Lublinie i Warszawie oraz turniej finałowy o puchar Mistrza IT, w którym zagra 8 najlepszych ekip. Tytułu z roku 2020 będzie
broniła reprezentacja Britenet. Wszystkie mecze odbędą się we wrześniu 2021 roku.
Zapraszamy przedstawicieli wszystkich branż technologicznych oraz specjalistów
sektora IT. Zapisy ruszą w lipcu 2021 roku. Zachęcamy także do większego zaangażowania w mistrzostwa i skorzystania z jednego z proponowanych pakietów sponsorskich (szczegóły dalej). Pozwoli to zarówno na udział w rozgrywkach piłkarskich, jak
również na lepszą promocję reprezentowanej przez Państwa firmy.
Celem turnieju będzie zbiórka środków na fundusz, który wspiera funkjonowanie
ośrodków dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo. Przekazywane darowizny to dla nas bardzo cenne wsparcie, które umożliwia
pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodków (posiłki, energia, itp. ) dla dzieci z ubogich rodzin.
Serdecznie dziękujemy za dotychczasową pomoc. Zapraszamy do udziału w Mistrzostwach IT 2021.

Wacław Czakon

Prezes Zarządu
Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo

2

www.mistrzostwait.pl

2021
CHARYTATYWNE MISTRZOSTWA BRANŻY IT W PIŁKĘ NOŻNĄ

SPIS TREŚCI
IDEA 									4
DLA KOGO GRAMY?							5
INFORMACJE O TURNIEJU						6
MISTRZOSTWA IT - HISTORIA

				7

PAKIET SOCIAL MEDIA						8
PAKIET SPONSOR - LOKALNY					9
PAKIET SREBRNY - LOKALNY					10
PAKIET ZŁOTY - LOKALNY						11
PAKIET PLATYNOWY - MULTI					12
PAKIET SPONSOR GŁÓWNY					13
PAKIET SPONSOR NAGRÓD					15
PAKIET FIT								16
PAKIET BADGE SPONSOR						17

KONTAKT									19

www.mistrzostwait.pl

3

2021
CHARYTATYWNE MISTRZOSTWA BRANŻY IT W PIŁKĘ NOŻNĄ

IDEA
PRACOWNICY FIRM BRANŻY IT OD 7 LAT ORGANIZUJĄ SIĘ W DRUŻYNY I WSPÓLNIE RYWALIZUJĄ
O TYTUŁ MISTRZA W PIŁKARSKIM TURNIEJU „MISTRZOSTWA IT”. TO CHARYTATYWNA INICJATYWA,
KTÓRA BARDZO DOBRZE INTEGRUJE ŚRODOWISKO PRACOWNIKÓW, A PRZEDE WSZYSTKIM POZWALA POMÓC POTRZEBUJĄCYM DZIECIOM.
W 2021 roku odbędą się już siódme Mistrzostwa
IT w piłkę nożną. Zapraszamy do udziału przedstawicieli wszystkich branż technologicznych oraz
specjalistów sektora IT. Celem turnieju jest zbiórka środków na pokrycie kosztów funkcjonowania
ośrodków dla dzieci i młodzieży, prowadzonych
przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo. Mistrzostwa to także świetna okazja na wspólne spędzenie
czasu dla zawodników i ich rodzin.
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DLA KOGO GRAMY?
ŚRODKI ZEBRANE PODCZAS MISTRZOSTW IT 2021 ZASILĄ FUNDUSZ ŚW. BRATA ALBERTA, KTÓRY WSPIERA FUNKCJONOWANIE OŚRODKÓW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PROWADZONYCH PRZEZ
FUNDACJĘ SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO.
ZEBRANE ŚRODKI ZOSTANĄ PRZEZNACZONE NA:
• pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodków (posiłki, energia itp.);
• zajęcia edukacyjne i wyrównawcze;
• organizację wakacji dla dzieci.

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo prowadzi dwie placówki
wsparcia dziennego typu opiekuńczego (do których uczęszcza 80 wychowanków), a także 5 Ośrodków młodzieżowych na
terenie całego województwa lubelskiego. Dzieci i młodzież codziennie otrzymują w placówkach posiłek, pomoc w nauce oraz korepetycje. Uczestniczą również
w ciekawych zajęciach i warsztatach, rozwijając swoje pasje i zainteresowania. Wychowankowie
placówek biorą udział w specjalnym programie wychowawczym, którego celem jest przygotowanie
młodego człowieka do dorosłego życia jako rzetelnego pracownika, kochającego rodzica, oddanego
społeczeństwu obywatela i patrioty. Dzieci uczą się zaradności, organizacji pracy, systematyczności,
uczciwości i samodyscypliny. Jednocześnie zdobywają bardzo konkretne i przydatne w dorosłym
życiu umiejętności.

Więcej informacji o Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo
www.fsd.lublin.pl

www.mistrzostwait.pl
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INFORMACJE O TURNIEJU:
DATY I MIEJSCA ROZGRYWEK:
WARSZAWA - 11.09.2021 r. (8 drużyn)
LUBLIN - 25.09.2021 r. (10 drużyn)
FINAŁ- 26.09.2021 r. (8 drużyn)

ZAPISY:
DO 20 SIERPNIA 2021 r.

WPISOWE:
3500 zł
Wpisowe to cegiełka-darowizna na rzecz organizacji wakacji dla wychowanków placówek
prowadzonych przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo.

PODSTAWOWE INFORMACJE O ROZGRYWCE:
• W rozgrywkach lokalnych bierze udział 8 drużyn (edycja lubelska 10 drużyn)
12-osobowych (6 zawodników grających (5 w polu + bramkarz), max. 6 osób na ławce).
• Do turnieju FINAŁOWEGO wejdą 4 najlepsze zespoły (4 pierwsze miejsca) z turniejów
lokalnych.
• W turnieju finałowym zagra 8 najlepszych drużyn.
• Jeden mecz trwa 12 min. (dwie połowy po 6 min.).
• Mecze odbywają się na boiskach o wymiarach 30x62 m (Orlik).
• Drużyny umieszczane będą na drabinkach w poszczególnych miastach według
kolejności zgłoszeń.
O KWALIFIKACJI DO TURNIEJU DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.
INFORMACJE O TURNIEJU:
DATY I MIEJSCA ROZGRYWEK:

FINAŁ

26.09.2021 R.
(8 DRUŻYN)

WARSZAWA
11.09.2021 R.

LUBLIN
25.09.2021 R.

(8 DRUŻYN)
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MISTRZOSTWA IT - HISTORIA
Charytatywny turniej piłkarski „MISTRZOSTWA IT” odbywa się od 7 lat. W 2020
roku w turnieju wzięło udział 17 drużyn reprezentujących największe firmy sektora
IT oraz organizacje studenckie największych polskich uczelni. W zawodach uczestniczyło blisko 190 graczy.

MISTRZOSTWA IT 2020

1

2
17

52

122

DRUŻYN
REPREZENTUJĄCYCH
NAJWIĘKSZYCH
PRZEDSTAWICIELI
BRANŻY IT

ROZEGRANE
MECZE

STRZELONE
GOLE

3
185

624

ZAWODNIKÓW

MINUTY
ROZGRYWEK

PRZEZ 6 LAT ROZGRYWEK ZEBRALIŚMY 182 485 ZŁ
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PAKIET SOCIAL MEDIA
CENA: 500 zł
ILOŚĆ PAKIETÓW: 3 szt.
OPIS: Pakiet SOCIAL MEDIA pozwoli zwiększyć rozpoznawalność firmy poprzez cykl wpisów
marketingowych na kanałach social media turnieju. Dzięki temu powiększą Państwo grono
potencjalnych odbiorców swoich produktów i usług.

KORZYŚCI:
•
•
•
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Logotyp sponsora w górnym rogu zdjęcia w tle strony Mistrzostw IT na portalu 		
Facebook https://www.facebook.com/mistrzostwait/
Wpisy z informacją o sponsorze w okresie sierpień – wrzesień 2021 na fanpage’u 		
Mistrzostw IT 2021 (Facebook).
Wpis z informacją o sponsorze na fanpage’u Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo z informacją o wsparciu (Facebook) https://www.facebook.com/fundacja.szczesliwe.dziecinstwo/
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PAKIET SPONSOR - LOKALNY
CENA: 4500 zł
ILOŚĆ PAKIETÓW: 5 szt. na każdym z 2 turniejów lokalnych: Warszawa, Lublin.
OPIS: Pakiet zawiera w sobie korzyści wynikające z pakietu SOCIAL MEDIA, a także dodatkowo
rozszerzony jest o formy wizualne budujące wizerunek firmy wśród uczestników jednego, wybranego przez sponsora, lokalnego turnieju sportowego. Pakiet można wykupić oddzielnie dla
jednego lub kilku turniejów loklanych.

KORZYŚCI:
•
•
•
•
•
•
•

•

Możliwość wystawienia reprezentacji do Mistrzostw wybranego turnieju lokalnego (Warszawa, Lublin).
Korzyści wynikające z pakietu SOCIAL MEDIA.
Tytuł SPONSORA wybranego, lokalnego turnieju wchodzącego w skład cyklu rozgrywek
MISTRZOSTWA IT 2021.
Logo i profil sponsora (maks. 50 słów) zamieszczony na stronie www wybranego, lokalnego turnieju wchodzącego w skład cyklu rozgrywek MISTRZOSTWA IT 2021.
Logo i profil sponsora (maks. 50 słów) na stronie głównej MISTRZOSTW IT 2021 (www.
mistrzostwait.pl)
Logo sponsora na stronach Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo z informacją o udzieleniu
wsparcia na rzecz wychowanków Fundacji (www.fsd.lublin.pl).
Logo sponsora na 2 banerach rollowych, które będą ustawione w kluczowych punktach
w miejscu rozgrywek podczas wybranego, lokalnego turnieju wchodzącego w skład cyklu
rozgrywek MISTRZOSTWA IT 2021.
Możliwość zawieszenia 1 banera w miejscu rozgrywek, o maksymalnej powierzchni 3 m2
(sponsor dostarcza baner).

www.mistrzostwait.pl
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PAKIET SREBRNY - LOKALNY
CENA: 5500 zł
ILOŚĆ PAKIETÓW: 2 szt. na każdym z 2 turniejów lokalnych: Warszawa, Lublin.
OPIS: Pakiet zawiera w sobie korzyści wynikające z PAKIETU SPONSOR - LOKALNY,
a także rozszerzony jest o dodatkowe formy wizualne budujące wizerunek firmy
wśród uczestników jednego, wybranego przez sponsora, lokalnego turnieju sportowego. Pakiet można wykupić oddzielnie dla jednego lub kilku turniejów lokalnych.

KORZYŚCI:
•
•
•
•
•
•

•
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Możliwość wystawienia reprezentacji do Mistrzostw wybranego turnieju lokalnego (Warszawa, Lublin).
Wszystkie korzyści wynikające z PAKIETU SPONSOR - LOKALNY.
Tytuł SREBRNEGO SPONSORA wybranego, lokalnego turnieju wchodzącego w skład cyklu
rozgrywek MISTRZOSTWA IT 2021.
Logo w rozmiarze 150% względem PAKIETU SPONSOR - LOKALNY.
Zawieszenie 2 banerów w miejscu rozgrywek, o maksymalnej powierzchni 3 m2 według
projektu sponsora. Banery wykona i zawiesi organizator.
Reklama/upominek sponsora w torbie uczestników wybranego, lokalnego turnieju wchodzącego w skład cyklu rozgrywek MISTRZOSTWA IT 2021 (warunek: sponsor dostarcza
upominek).
Logo sponsora na ściance (tle) do wręczania medali, nagród oraz fotografii drużynowych
w całym cyklu (2 turnieje lokalne + turniej finałowy).

www.mistrzostwait.pl
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PAKIET ZŁOTY - LOKALNY
CENA: 6500 zł
ILOŚĆ PAKIETÓW: 1 szt. (1 szt. pakietu na każdym z 2 turniejów lokalnych: Warszawa, Lublin).
OPIS: Pakiet zawiera w sobie korzyści wynikające z pakietu SREBRNEGO - LOKALNEGO,
a także rozszeżony jest o dodatkowe formy wizualne budujące wizerunek firmy wśród uczestników jednego, wybranego przez sponsora, lokalnego turnieju sportowego. Pakiet można
wykupić oddzielnie dla jednego lub kilku turniejów lokalnych.

KORZYŚCI:
•
•
•
•
•
•

•

Możliwość wystawienia reprezentacji do Mistrzostw wybranego turnieju lokalnego
(Warszawa, Lublin).
Wszystkie korzyści wynikające z PAKIETU SREBRNEGO - LOKALNEGO.
Tytuł ZŁOTEGO SPONSORA wybranego, lokalnego turnieju wchodzącego w skład cyklu
rozgrywek MISTRZOSTWA IT 2021.
Logo w rozmiarze 200% względem PAKIETU SPONSOR - LOKALNY.
Logo na bandach sportowych (2 szt.) ustawionych wzdłóż linii boiska.
Dostęp do bazy danych zawodników (pracowników branży IT) uczestniczących w wybranym, lokalnym turnieju wchodzącym w skład cyklu rozgrywek MISTRZOSTWA IT 2021 (100
os.) - wysyłka mailingu do bazy danych.
Możliwość ustawienia stoiska reklamowego z własną ofertą w dniu zawodów.

www.mistrzostwait.pl
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PAKIET PLATYNOWY - MULTI
CENA: 10 000 zł
ILOŚĆ PAKIETÓW: 2 szt.
OPIS: Pakiet zawiera w sobie korzyści wynikające z PAKIETU ZŁOTEGO – LOKALNEGO, ale dotyczy wszystkich 2 turniejów lokalnych. Pakiet uprawnia do zgłoszenia 2 drużyn w 2 turniejach
lokalnych (Warszawa, Lublin).

KORZYŚCI:
•
•

•
•
•
•
•
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Możliwość wystawienia reprezentacji do Mistrzostw w każdym turnieju lokalnym (Warszawa, Lublin).
Wszystkie korzyści wynikające z PAKIETU ZŁOTEGO – LOKALNEGO realizowane podczas
wszystkich 2 turniejów lokalnych, wchodzących w skład cyklu rozgrywek MISTRZOSTWA
IT 2021 (Warszawa, Lublin).
Tytuł SPONSORA PLATYNOWEGO całego cyklu rozgrywek MISTRZOSTW IT 2021. Tytuł i
logo pojawiają się podczas całego cyklu rozgrywek (2 turnieje lokalne + turniej finałowy).
Logo w rozmiarze 200% względem PAKIETU SPONSOR - LOKALNY.
Logo na koszulkach dla organizatorów/wolontariuszy.
Logo na identyfikatorach dla zawodników.
Dostęp do bazy danych zawodników uczestniczących we wszystkich turniejach, wchodzących w skład cyklu MISTRZOSTW IT - wysyłka mailingu do bazy danych.
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PAKIET SPONSOR GŁÓWNY
CENA: 13 000 zł
ILOŚĆ PAKIETÓW: 1 szt. (pakiet obejmuje cały cykl MISTRZOSTWA IT 2021 - 2 turnieje lokalne: Warszawa, Lublin, oraz Turniej Finałowy)
OPIS: Pakiet zawiera w sobie korzyści wynikające z pakietu PLATYNOWEGO, dodatkowo rozszeżony o korzyści przysługujące tylko SPONSOROWI GŁÓWNEMU.

KORZYŚCI:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Możliwość wystawienia reprezentacji do Mistrzostw w każdym turnieju lokalnym (Warszawa, Lublin).
Wszystkie korzyści wynikające z PAKIETU PLATYNOWEGO realizowane podczas 2 turniejów lokalnych, wchodzących w skład cyklu rozgrywek MISTRZOSTWA IT 2021 (Warszawa,
Lublin), a także podczas TURNIEJU FINAŁOWEGO.
Tytuł SPONSORA GŁÓWNEGO całego cyklu rozgrywek MISTRZOSTW IT 2021. Tytuł i logo
pojawiają się podczas całego cyklu rozgrywek (2 turnieje lokalne + turniej finałowy).
Logo w rozmiarze 300% względem PAKIETU SPONSOR - LOKALNY.
Logo na postumencie-kolumnie, na której prezentowane będą puchary mistrzostw lokalnych oraz puchar finału MISTRZOSTW IT 2021.
4 osobne bandy reklamowe ustawione wzdłuż boiska, tylko z logotypem SPONSORA
GŁÓWNEGO.
Dostęp do bazy danych zawodników uczestniczących we wszystkich turniejach, wchodzących w skład cyklu MISTRZOSTW IT - wysyłka mailingu do bazy danych.
4 flagi reklamowe ustawione wzdłuż boiska, tylko z logotypem SPONSORA GŁÓWNEGO.
Możliwość wręczania pucharu przez przedstawiciela firmy podczas całego cyklu rozgrywek.
Pneumatyczny balon reklamowy tylko z logotypem SPONSORA GŁÓWNEGO (Balon zaprojektuje i wykona organizator).

www.mistrzostwait.pl
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Social
Media

Sponsor
Lokalny

Srebrny
Lokalny

Złoty
Lokalny

Platynowy –
multi

Sponsor
Główny

500 zł

4 500 zł

5 500 zł

6 500 zł

10 000 zł

13 000 zł

-

+
(1 turniej

+
(1 turniej)

+
(1 turniej)

+
(2 turnieje)

+
(2 turnieje)

Tytuł

-

SPONSOR

SPONSOR SREBRNY

SPONSOR
ZŁOTY

SPONSOR
PLATYNOWY

SPONSOR GŁÓWNY

Rozmiar logo
(na wszystkich materiałach w
ramach danego pakietu)

100 %

100%

150%

200%

200%

300%

Logo sponsora na ściance (tle) do
wręczania medali, nagród oraz
fotografii drużynowych
w całym cyklu.

-

-

+

+

+

+

Logo w tle fanpage FB

+

+

+

+

+

+

Wpisy na FB MISTRZOSTW IT 2021

+

+

+

+

+

+

Wpis na FB Fundacji

+

+

+

+

+

+

Logo i profil (50 słów) na stronie
lokalnej

-

+

+

+

+

+

Logo i profil (50 słów) na stronie
głównej www.mistrzostwait.pl

-

+

+

+

+

+

Logo na stronie Fundacji
www.fsd.lublin.pl

-

+

+

+

+

+

Logo na 2 szt. bannerów rollowych

-

1 turniej

1 turniej

1 turniej

2 turnieje

Cały cykl
MISTRZOSTW IT 2021

Banner,
max. powierzchnia 3m2 z logo

-

1 turniej,
1 szt.
dostarcza sponsor

1 turniej,
2 szt.

1 turniej,
2 szt.

2 turnieje,
2 szt.

Cały cykl
MISTRZOSTW IT 2021

1 turniej,
150 szt.
dostarcza
sponsor

2 turnieje,
550 szt.
dostarcza sponsor

Cały cykl
MISTRZOSTW IT 2021,
800 szt.
dostarcza sponsor

CENA:
Uczestnictwo reprezentacji w
Turnieju

CHARYTATYWNE MISTRZOSTWA BRANŻY IT W PIŁKĘ NOŻNĄ

Upominki w pakietach dla zawodników

-

-

1 turniej, 150 szt.
dostarcza sponsor

Logo na bandach sportowych

-

-

-

1 turniej

2 turnieje

Cały cykl
MISTRZOSTW IT 2021

Dostęp do bazy danych zawodników - wysyłka mailingu do bazy
danych.

-

-

-

1 turniej

2 turnieje

Pełna baza
ok. 350 rekordów.

Stoisko reklamowe sponsora

-

-

-

1 turniej

2 turnieje

Cały cykl
MISTRZOSTW IT 2021

4 flagi reklamowe
tylko z logiem sponsora głównego

-

-

-

-

-

Cały cykl
MISTRZOSTW IT 2021

Logo na koszulkach dla wolontariuszy

-

-

-

-

Cały cykl
MISTRZOSTW IT
2021

Cały cykl
MISTRZOSTW IT 2021

Logo na identyfikatorach dla
zawodników

-

-

-

-

Cały cykl
MISTRZOSTW IT
2021

Logo na postumencie-kolumnie

-

-

-

-

-

Cały cykl
MISTRZOSTW IT 2021

Pneumatyczny balon reklamowy tylko z logotypem sponsora
głównego.

-

-

-

-

-

Cały cykl
MISTRZOSTW IT 2021

Bandy reklamowe tylko z logiem
sponsora głównego

-

-

-

-

-

4 szt.
Cały cykl
MISTRZOSTW IT 2021

Możliwość wręczania pucharu
przez przedstawiciela firmy podczas całego cyklu rozgrywek.

-

-

-

-

-

Cały cykl
MISTRZOSTW IT 2021
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PAKIET SPONSOR NAGRÓD
UFUNDUJ JEDNĄ Z NAGRÓD W CZASIE TURNIEJU MISTRZOSTWA IT 2021
KORZYŚCI:
• Informacja o sponsorze w momencie wręczania nagrody.
• Logotyp sponsora na nagrodzie, upominku, gadżecie.
• Możliwość wręczania nagrody przez przedstawiciela sponsora.
• Logotyp w rozmiarze 75% zamieszczony na stronie głównej Mistrzostw IT 2021
(www.mistrzostwait.pl).
• Informacja o sponsorze na profilach społecznościowych imprezy (Facebook).
• Logo sponsora na stronach Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo z informacją
o udzieleniu wsparcia na rzecz wychowanków Fundacji.
• Logotyp na stronie www turnieju lokalnego (Warszawy, Lublina)
• Mistrzostw IT 2021.

TURNIEJ LOKALNY

TURNIEJ FINAŁOWY

•

Nagroda dla drużyny za zajęcie I miejsca •
12 zawodników - 600 zł lub barter*

Nagroda dla drużyny za zajęcie I miejsca
12 zawodników - 800 zł lub barter*

•

Nagroda dla drużyny za zajęcie II miejsca •
12 zawodników - 400 zł lub barter*

Nagroda dla drużyny za zajęcie II miejsca
12 zawodników - 600 zł lub barter*

•

Nagroda dla drużyny za zajęcie III miejsca •
12 zawodników - 200 zł lub barter*

Nagroda dla drużyny za zajęcie III miejsca
12 zawodników - 400 zł lub barter*

•

Król strzelców
1 nagroda - 200 zł lub barter*

•

Król strzelców
1 nagroda - 200 zł lub barter*

•

MVP
1 nagroda - 200 zł lub barter*

•

MVP
1 nagroda - 200 zł lub barter*

* Nagrodą może być gadżet sportowy, sprzęt elektroniczy, voucher, dostęp do usługi itp.

www.mistrzostwait.pl
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PAKIET FIT
UFUNDUJ NAPOJE DLA ZAWODNIKÓW W CZASIE TURNIEJU MISTRZOSTWA IT 2021
Ufunduj wodę dla zawodników w czasie jednego (wybranego) turnieju
(Warszawa, Lublin):
• 200 butelek 0,5 l – 1200 zł
Ufunduj napoje izotoniczne dla zawodników w czasie jednego (wybranego)
turnieju (Warszawa, Lublin):
• 200 butelek 0,5 l – 1700 zł
KORZYŚCI:
• Logo sponsora na napoju.
• Logo w rozmiarze 50% zamieszczone na stronie głównej Mistrzostw IT 2021
(www.mistrzostwait.pl)
• Logo sponsora na stronach Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo z informacją o udzieleniu wsparcia na rzecz wychowanków Fundacji.
• Małe logo sponsora w drukowanym programie całego Cyklu Mistrzostw IT 2021
(2 turnieje lokalne oraz 1 turniej finałowy).
• Możliwość dołączenia własnych materiałów drukowanych (gadżetów) do pakietu
dla zawodników rozdawanych podczas zapisów.
• Logo na stronie www turnieju lokalnego (Warszawy, Lublina) Mistrzostw IT 2021.
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PAKIET BADGE SPONSOR
UFUNDUJ UPOMINKI DLA ZAWODNIKÓW W TURNIEJU MISTRZOSTWA IT 2021
ILOŚĆ PAKIETÓW: 4 SZT.
KORZYŚCI:
• Logotyp sponsora na gadżecie, upominku.
• Logotyp w rozmiarze 50% zamieszczony na stronie głównej Mistrzostw IT 2021 (www.
mistrzostwait.pl).
• Logo sponsora na stronach Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo z informacją o udzieleniu wsparcia na rzecz wychowanków Fundacji.
• Małe logo sponsora w drukowanym programie całego Cyklu Mistrzostw IT 2021
(2 turnieje lokalne oraz 1 turniej finałowy).
• Możliwość dołączenia własnych materiałów drukowanych do pakietu.
Partner funduje upominki, gadżety (z własnym logotypem) dołączane do pakietów
rozdawanych zawodnikom podczas zapisów.
W Cyklu Mistrzostw IT 2021 weźmie udział ok. 300 zawodników – pracowników
branży IT.
Upominkami mogą być:
• ciekawe gadżety,
• sprzęt sportowy,
• sprzęt elektroniczy,
• voucher,
• dostęp do usługi, itp.
Upominki można przekazać w barterze lub gotówce. W przypadku przekazania upominków w gotówce biuro Mistrzostw zajmie się produkcją gadżetów według zatwierdzonego
projektu.
Wartość sponsoringu: 500 – 2000 zł w zależności od wybranego upominku
(min. 200 zł w gotówce).

www.mistrzostwait.pl
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ORGANIZATOR

FUNDACJA SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO
ul. JEZUICKA 4/9
20-113 LUBLIN

KONTAKT
WARSZAWA

LUBLIN

warszawa@mistrzostwait.pl

lublin@mistrzostwait.pl

Mariusz Łobejko
kontakt@mistrzostwait.pl
kom. 504 440 046

SPONSORZY

MEDIA

Dariusz Kulik
dariusz@fsd.lublin.pl
kom. 883 901 428

Dariusz Kulik
dariusz@fsd.lublin.pl
kom. 883 901 428

ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW

Agata Grabowska
warszawa@mistrzostwait.pl
lublin@mistrzostwait.pl
kom. 512 440 046
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