
Oferta sponsorska na rok 2015 
Grupa Biegowa Luxtorpeda Czerwionka  

Działamy na medal! 



Stowarzyszenie Grupa biegowa Luxtorpeda z Czerwionki 

zachęca Państwa do wsparcia działań w obszarze sportu i 

rekreacji.   

Głównym celem naszych działań jest popularyzacja 

zdrowego i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców 

gminy i powiatu. Osiągamy to poprzez organizowanie m.in.  

biegów ulicznych, spotkań morsów i osób uprawiających nordic 

walking. Prowadzimy również prelekcje dotyczące biegania i 

zdrowego trybu życia w lokalnych szkołach. 

Wierzymy, że nasze cele są zgodne z polityką Państwa firmy, a 

także strategią działań marketingowych. Ufamy, że korzyści, 

które możemy osiągnąć we wzajemnej współpracy będą 

satysfakcjonujące dla obu stron. 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. 
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Bieganie to najprostsza, najtańsza i najbardziej naturalna 

forma aktywności fizycznej człowieka. Zachodni trend dotarł 

już do Polski, gdzie bieganie staje się coraz bardziej popularną 

formą spędzania wolnego czasu. Ta forma sportu jest 

najbardziej dostępną dla ludzi, którzy na co dzień poszukują 

odskoczni od codzienności. Można stwierdzić, że bieganie 

staje się modne. 

W Polsce z roku na rok przybywa biegaczy. Świadczą o tym 

statystyki frekwencji na poszczególnych biegach, które można 

przejrzeć na wielu portalach zajmujących się tym sportem.  

Również w naszej gminie bardzo często spotyka się osoby 

biegające bądź uprawiające nordic walking. 

Fot. źródło: www.maratonypolskie.pl 
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Pakiet złoty Pakiet srebrny Pakiet standard 

Tytuł/ Forma reklamy Sponsor 

główny 

Sponsor Donator 

Logotyp na strojach 

zawodników  

TAK 

 

NIE 

 

NIE 

 

Informacje na Fan Page’u 

przesyłane przez sponsora 

 

TAK NIE NIE 

Logotyp na materiałach 

drukowanych oraz banerze 

grupowym 

TAK TAK NIE 

Opis firmy na stronie www w 

dziale „wspierają nas” 

TAK TAK NIE 

Informacja na Fan Page’u na 

Facbooku 

TAK TAK TAK 

Logotyp na stronie www TAK TAK TAK 

Baner firmowy podczas 

imprez 

 

TAK 

 

TAK 

 

TAK 

 

Logotyp w lokalnej prasie TAK TAK NIE 

KWOTA 

WSPARCIA * 

2000zł/rok 1000zł/rok do ustalenia 

* Formy wsparcia i pomocy do negocjacji 
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* Formy wsparcia i pomocy do negocjacji 

Darowizny od osób fizycznych  

(także prowadzących działalność gospodarczą): 

 

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie 

wyższej niż 6% uzyskanego dochodu. 

Nie dotyczy przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym. 

 

Darowizny od osób prawnych: 

 

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie 

wyższej niż 10% uzyskanego dochodu. 

 

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są 

pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na 

rachunek bankowy obdarowanej organizacji. Dla pewności radzimy 

podpisać umowę w której będą określone cele na jakie zostanie 

przekazana darowizna, bądź w tytule przelewu wpisać "Darowizna na cele 

pożytku publicznego" 
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Dane  na temat imprez w 2015 r. 

Liczba uczestników 600 

Liczba odsłon strony www 62 964 

Dane geograficzne strony 

www 

woj. Śląskie- 75,6% 

woj. Mazowieckie- 12,14% 

woj. Opolskie- 3,42 

woj. Małopolskie- 3,32% 

Liczba użytkowników 

odwiedzających stronę www 

9 238 

Statystyki Fan Page’a na Facebooku 

Liczba fanów 525 ( w 2013 r. 263) /dane z 

09.02.2015 

Struktura płci 50% Kobiety 

40% Mężczyźni 

Wiek fanów 25- 34 lata 16% Kobiet 

18-24 lata 17% Mężczyzn 

Całkowity średni zasięg 

posta 

306 
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Stowarzyszenie Grupa biegowa Luxtorpeda powstało w lipcu 2012 roku. 

Organizacja skupiająca miłośników biegania, morsowania i nordic walkingu.  

W ciągu trzyletniej działalności udało się nam zorganizować kilka imprez, 

które szerokim echem odbiły się w lokalnych mediach i świecie biegowym.  

Były to: 

 

 GRILL+RUN=FUN 

 Bieg po moczkę i makówki 

 Morsowanie 

 Zajęcia fitness 

Drużynowy Puchar Śląska 

 

Pojawiamy się również w szkołach prowadząc prelekcje i pokazowe treningi 

zachęcając młodzież do uprawiana sportu. 

 

W naszych imprezach wzięło udział łącznie ok. 800 uczestników! 

Jesteśmy dynamiczni, jesteśmy młodzi i jesteśmy zdeterminowani. 

 

Więcej o stowarzyszeniu można przeczytać na stronie  

www.gbluxtorpeda.org lub Fan Page’u organizacji 
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http://www.gbluxtorpeda.org/
https://www.facebook.com/gbluxtorpeda?fref=ts


„Bieg po moczkę i makówki” zyskał już uznanie wśród biegaczy w całym 

kraju.  

 

W 2014 roku trzecia edycja tego biegu zyskała tytuł „Złotego biegu” 

plasując się na 3 miejscu w kategorii „Biegi nietypowe i niezwykłe”. 

 

Warto dodać, że nagrodę w plebiscycie organizowanym przez największy 

portal biegowy w Polsce przyznawali biegacze, którzy w imprezie wzięli 

udział! 

 

Zajęliśmy także 10 lokatę na 147 sklasyfikowanych biegów w kategorii 

biegów 10km. 
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Odnosimy również sukcesy na trasach biegowych. 

 

Nasi zawodnicy stają na podium w biegach np. 1 miejsce w biegu Suhara, 

zwycięstwo sztafety mężczyzn w Nocnym Półmaratonie Rybnickim. 

 

Odnosimy sukcesy w Nordic Walking (regularne nagrody naszego 

reprezentanta w Koronie Śląska). 

 

Biegamy także na orientację gdzie odnosimy sukcesy w takich zawodach 

jak Tropiciel (2 miejsce drużynowo). 

 

 

 

WSPARCIE 

PAKIETY 

DAROWIZNY 

PLANY 2015 

KIM 

JESTEŚMY? 

MÓWIĄ O NAS 

I WSPIERAJĄ 

KONTAKT 

STATYSTYKI 

DLACZEGO 

WARTO? 



W 2014 roku podjęliśmy również próbę stworzenia sekcji lekkoatletycznej 

dla dzieci i młodzieży. 

 

Na ten cel otrzymaliśmy dotację z programu „Działaj Lokalnie”. Zakupiliśmy 

podstawowy sprzęt, prowadziliśmy zajęcia z instruktorem przez 5 miesięcy, 

pojechaliśmy z najmłodszymi na ich pierwsze w życiu zawody. 

 

Teraz kontynuujemy zamierzony cel powołując do życia sekcję 

lekkoatletyczną „Młoda Luxtorpeda”.  

 

Niestety napotykamy wiele trudności w tej kwestii i nie będzie to możliwe 

bez współpracy z sektorem biznesu. 
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PLANY LUXTORPEDY W 2015 

Nazwa Ilość uczestników 

GRILL+RUN= FUN 2014 

Rodzinny piknik biegowy 

400 

III Bieg po moczkę i makówki 250 

Morsowanie 50 

Treningi sekcji „Młoda 

Luxtorpeda” 

20 

Cykl rajdów przygodowych 100 
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FIRMY KTÓRE NAM ZAUFAŁY 



Stale współpracujemy z Urzędem Gminy i Miasta 
Czerwionka - Leszczyny. Cieszymy się zaufaniem władz, 
przez co skutecznie możemy organizować nasze 
przedsięwzięcia. 
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Informowali o nas 
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Stowarzyszenie GB Luxtorpeda pojawiało się w 

mediach zarówno lokalnych oraz regionalnych. 

Można o nas przeczytać także  w mediach ściśle 

dotyczących biegania: portal TreningBiegacza.pl 

oraz magazyn Runner’s World (nr  5/2013).  
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„Bieg po moczkę i makówki” zauważony został 

przez magazyn „Bieganie” gdzie w grudniowym 

wydaniu (nr. 10/2014) został oznaczony i 

polecany przez redakcję w kalendarzu 

biegowym jako „Nasz wybór”. 
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Majowe bieganie 

http://www.nowiny.pl/egazeta/tygodnik-rybnicki/2012-06-05/82215-majowe-bieganie-z-

luxtorpeda.html 

http://www.radio90.pl/czerwionka-leszczyny-majowe-bieganie.html 

http://www.czerwionka-leszczyny.pl/main/aktualnosci_szczegoly,news1231.html 

 GRILL+RUN=FUN 
http://www.rybnik.com.pl/wiadomosci,palowice-biegali-i-grillowali-z-luxtorpeda,wia5-3282-

20807.html 

http://www.zory24.pl/artykul/po-sasiedzku-luxpiknik-w-palowicach,6429.html 

http://youtu.be/Xcc0ofIN-sc?t=4m55s 

http://www.czerwionka-leszczyny.pl/main/aktualnosci_szczegoly,news1298,printpage.html 

http://www.telewizjatvt.pl/raport/2012-07-19/6998 

 

 

 

Bieg po moczkę i makówki 
http://www.treningbiegacza.pl/ii-bieg-po-moczke-i-makowki 

http://www.enaszemiasto.pl/text/2131/ii-bieg-po-moczke-i-makowki.htm 

http://www.tvs.pl/47726,sosnowiec_lepszy_niz_caly_slask_w_biegu_po_moczke_i_makowki_zdje

cia_wideo.html 

http://www.tvp.pl/katowice/informacyjne/aktualnosci/wideo/21-grudnia-1830/13409996 

http://irg.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2344:pobiegli-po-moczk-i-

makowki&catid=11:czerwionka-leszczyny&Itemid=12 

http://www.festiwalbiegowy.pl/biegajacy-swiat/bieg-po-regionalna-potrawe-swiateczna-na-slasku-

jaka-jest-moczka-i-makowki#.UQmJfx3aUxA 

http://www.maratonypolskie.pl/mp_index.php?dzial=2&action=44&code=39070 

 
Morsowanie 
http://www.zory24.pl/galeria/morsy-na-smieszku-2013,393.html 

http://zory.naszemiasto.pl/artykul/1603469,zapowiedz-grupa-biegowa-luxtorpeda-

czerwionka-zaprasza-na,id,t.html 

http://www.nowiny.pl/egazeta/tygodnik-rybnicki/2012-10-16/84813-morsowanie-z-

luxtorpeda.html 

http://zory.com.pl/i,morsowanie,200274,813835.html 

http://www.rybnik.com.pl/wiadomosci,morstorpeda-w-czerwionce,wia5-3282-18571.html 

http://www.radio90.pl/morstorpeda-wyladowala-w-przerebli.html 
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