
 
 
 
 

 
 

Pragniemy Państwu zaproponować promocję firmy, przez zawodników i 
trenerów Klubu Sportowego „Petarda” w Krakowie, szkolącego dzieci, młodzież 
oraz dorosłych w dyscyplinie sportowej jaką jest strzelectwo sportowe. Klub 
Sportowy „Petarda” jest młodym klubem który ma ogromne marzenia i 
świetlaną przyszłość. Jesteśmy na mapie polskiego strzelectwa od niedawna 
lecz to u nas zajęcia prowadzi jak i reprezentuje barwy Klubu Sportowego jego 
założyciel 8- krotny Mistrz Świata, wielokrotny Mistrz Europy oraz Polski. 
Naszym celem jest by nasi wychowankowie już w niedalekiej przyszłości 
włączyli się do walki o medale na terenie naszego kraju jak i zagranicą.  
 
 
Proponujemy możliwości 
 

• Umieszczenia reklam na strojach sportowych i wykonania strojów z logo 
sponsora  

• Powielania logo sponsora i informacji o współpracy na stronie 
internetowej klubu (www.kspetarda.pl) 

• Reklama w mediach społecznościowych, prasie lokalnej  

• Udział zawodników i trenerów w akcjach promocyjnych sponsora i użycia 
ich wizerunku do promocji Państwa firmy  

• Organizacja zawodów sportowych pod szyldem sponsora  

• Reklamy sponsora na prywatnych, bądź powierzonych środkach 
transportu  

• Umieszczenie wspólnych reklam na obiektach sportowych 
• Umieszczenie logo na sprzęcie sportowym zakupionym przez sponsora 

(np. karabin, pistolet) 
 

 
Dlaczego KS „Petarda”?  
 

Dofinansowując działalność klubu, można uczynić wiele dobrego na rzecz 
zagospodarowania czasu i umożliwienia rozwoju sportowych uzdolnień naszym 
podopiecznym. Finansowanie naszej działalności przez sponsorów w zamian za 

http://www.kspetarda.pl/


reklamę będzie w całości przeznaczone na rozwój klubu i jego działalności 
statutowej. Wspomoże szkolenie dzieci i młodzieży pozwoli nam na zakup 
sprzętu sportowego, sfinansowanie wyjazdów na zawody sportowe, 
organizację obozów szkoleniowych czy chociażby zakup strojów klubowych tak 
by każdy nasz podopieczny czuł siłę rodziny KS „Petarda”.  
 
Oczekujemy wsparcia w postaci  
 

Dofinansowanie działalności statutowej Klubu Sportowego Petarda Kraków 
pozwoli nam w dużej mierze na organizację wyjazdów sportowych naszych 
podopiecznych w obrębie naszego kraju. Pragniemy również przygotować dla 
naszych zawodników zgrupowanie szkoleniowe z bronią połączone z treningami 
ogólnorozwojowymi w Zakopanem.  

 
Szanowni Państwo  
Zdajemy sobie sprawę iż nasza oferta nie wyczerpuje wszystkich form przekazu 
marketingowego w związku z tym jesteśmy otwarci na wszelakie sugestie 
dotyczące innych metod promocji i współpracy którymi byli by Państwo 
zainteresowani. Sponsorując Klub Sportowy „Petarda” wspierają Państwo 
wspaniałe dzieło wychowawcze oraz szkoleniowe młodzieży naszego Miasta. 
Wyrażają Państwo w ten sposób troskę i odpowiedzialność za nasze młode 
pokolenie. Wraz z całym zespołem Klubu Sportowego „Petarda” będziemy 
wdzięczni za każdą otrzymaną od Państwa pomoc.  
 
Kilka Faktów na temat KS „Petarda”  
 
Pomysł na Klub Sportowy „Petarda” Kraków zrodził się 2017 roku, zresztą jak 
widać na klubowym herbie ten rok uważamy wszyscy za datę powstania klubu. 
Licencję na prowadzenie szkolenia uzyskaliśmy w 2019 roku, obecnie zrzeszamy 
ok 30 zawodników w różnych kategoriach wiekowych.  
Na chwile obecną na mocy podpisanych umów korzystamy z obiektów innych 

krakowskich jak i około krakowskich klubów. Nieustannie zmierzamy do 

pozyskania własnego obiektu w celu powiększenia grupy szkolonej młodzieży. 

Jesteśmy cały czas mocno w tym kierunku zdeterminowani. 

 
 
 
 
 



Nasi najlepsi zawodnicy 
  
Łukasz Czapla  
8- krotny Mistrz Świata, 3- krotny Vice Mistrz Świata 5- krotny Mistrz Europy 

ponad 30 tytułów Mistrza Polski wielokrotnie uznawany najlepszym 

zawodnikiem roku przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego. Walczący o 

najważniejsze marzenie jego życia medal Igrzysk Olimpijskich i Klub Sportowy 

„Petarda”. Ambasador Miasta Krakowa. Obecnie „strzelający-trener-manager” 

KS „Petarda” Kraków 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mateusz Czyż 
Dwukrotny uczestnik Mistrzostw Europy Bolonia, Vierumaki, wielokrotny Mistrz 

Polski każdej z kategorii wiekowych junior młodszy, junior oraz senior. Były 

Reprezentant Polski.  

Grzegorz Kościelnik  

8-krotny medalista Mistrzostw Polski wszystkich kategorii wiekowych. Finalista 

Klubowej Ligi Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego z KBS Pszczyna. Od 

2021 roku zawodnik KS Petarda Kraków. 

 

 

 


